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Oud papier
deze maand 

niet opgehaald
De Ronde Venen – Ondanks 
de oproep van D66 om toch 
ook in augustus het oude pa-
pier op te halen, zal dit, dit 
jaar niet gebeuren. Wethou-
der Marja Becker (senioren 
partij) laat weten dat dit he-
laas nu niet meer lukt: “ Dit is 
te kort dag om dit nog alle-
maal te regelen. Als men hier 
wat eerder mee was geko-
men? Het staat gewoon op de 
planningskaart en die is reeds 
in januari verspreid. Ik beloof 
bij deze dat het volgend jaar 
geregeld gaat worden”, aldus 
wethouder Becker.

Shopping 
Mijdrecht

Lifestyle event 
Mijdrecht - Fashion en 
Vintage lovers opgelet! Op 
zaterdag 15 september vindt 
voor de 3e keer het Shopping 
Mijdrecht Lifestyle event 
plaats. Dit jaar zal het thema 
van dit event “Heel Mijdrecht 
Handelt” zijn. Een event VOOR 
Mijdrecht DOOR Mijdrecht. 
Naast de fashion shows, die 
kenmerkend zijn voor die 
dag, verklapt het thema dat 
de inwoners van de Ronde 
Venen dit keer ook zelf in 
actie kunnen komen! Ben jij 
een fanatieke verzamelaar 
en heb je bijvoorbeeld een 
mooie collectie kleding, 
meubels of LP’s en word het 
eens tijd om wat te verkopen? 
Voor € 30,- voorziet Shopping 
Mijdrecht je van een grote 
kraam, waar je de gehele 
dag je spullen kunt laten 
zien aan het winkelend 
publiek én natuurlijk kunt 
verkopen. Op deze manier 
verbindt Shopping Mijdrecht 
winkeliers en inwoners op 
een unieke manier. Dus zie 
jij jezelf hier perfect tussen 
passen? Mail dan naar info@
shoppingmijdrecht.nl voor 
meer informatie of reserveer 
direct een kraam met een 
omschrijving van de spullen 
die je wilt verkopen.
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 
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Scouting Admiralengroep Uithoorn 
Koers richting NaWaKa 2018
Uithoorn - Over een week be-
gint het grootste waterscouting 
evenement, dat maar eens in de 
4 jaar plaats vindt en waar som-
mige scouts al jaren naar uitzien. 
Het kamp, Nawaka genaamd, 
wordt gehouden op het scou-
tinglandgoed bij Zeewolde. Het 
Nawaka is een 10-daags Natio-
naal Water Kamp voor alle jeugd-
leden en begeleiding van water-
scouting binnen Scouting Neder-
land. Er komen wel 4000 scouts 
uit heel Nederland en uit ander 
landen. De Admiralen Wilde Vaart 
gaat samen optrekken met een 
scoutinggroep uit Oostenrijk. Het 
evenement wordt mogelijk ge-
maakt door 900 vrijwilligers.
Om het allemaal overzichtelijk te 
houden worden de scouts onder-
verdeeld in subkampen. In totaal 
zijn er acht subkampen op het 
Nawaka. De Admiralen Zeever-
kenners (11-15 jaar) zitten in sub-

kamp “Oase” en de Wilde Vaart 
(16-18 jaar) zit in subkamp “Aan 
de Gracht”.  Andere subkampen 
zijn: Waterval, Rif, Aan de Haven, 
Palmeiland, Bermudadriehoek en 
Atlantis. Het thema van Nawaka is 
“Ondersteboven”. In de subkam-
pen zijn de scouts helemaal on-
dersteboven van een werelds wa-
terfenomeen!  Allemaal hebben 
ze passie voor water om helemaal 
hoteldebotel van te zijn. Boven-
dien zitten ze aan de andere kant 
van de wereld; de wereldbol on-
dersteboven dus! 

Uitdaging tijdens de reis
De zeeverkenners hebben hun 
vloot opgeknapt. Het tuigage 
is gecontroleerd, nagelopen en 
compleet gemaakt. De masten 
zijn geschuurd en gelakt, evenals 
de lelievletten (de bootjes) en de 
sleper.  Uiteraard vaart het wacht-
schip Olympus van de Admiralen-

groep ook naar Zeewolde. De vrij-
willigers en de leiding zijn al een 
tijd bezig om het schip vaarklaar 
te maken. Zo is de stuurhut ge-
schuurd en gelakt, zijn er nieu-
we accu’s geplaatst, is de mo-
tor gereedgemaakt en is er zelfs 
een nieuw voordek geplaatst. 
Ook is het schip door de lande-
lijke organisatie Scouting Neder-
land goedgekeurd. De Olympus 
zal op zaterdagochtend 4 augus-
tus de trossen losgooien en koers 
zetten naar Zeewolde. De reis 
zal via Amsterdam gaan en hier 
wacht al een eerste uitdaging. 
Door de warmte kunnen sommi-
ge bruggen in Amsterdam niet 
meer open. De scouts hopen dat 
het ’s nachts wat afkoelt en dat de 
brugwachters de bruggen kun-
nen bedienen als de Olympus wil 
passeren. De zeeverkenners zul-
len u laten weten hoe hun Na-
waka was.

Rotzooi rond Gezondheidscentrum?
“Er werd nog gewerkt!” 
Wilnis – Twee weken geleden 
schreven wij een kritisch artikel 
over de rotzooi rondom het nieu-
we Gezondheidscentrum in Wil-
nis. De initiatiefnemers van dit 
Gezondheidscentrum en met na-
me huisarts Groeneveld waren op 
zijn zachtst gezond niet echt blij 
met dit artikel, wat echter met fo-
to’s werd gestaafd. In een reactie 
stellen zij: “Hierbij wil ik, namens 
de initiatiefnemers van Gezond-
Wilnis, reageren op uw stuk: “Ge-
zondheidscentrum klaar, buurt 
blijft met rotzooi achter”. In dit 
stuk schrijft uw verslaggever: “de 
aannemers zijn al weken vertrok-

ken, maar de omgeving ligt be-
zaaid met afval en overgebleven 
materialen”. De rest van het stuk 
is geschreven rondom deze aan-
name: dat de aannemers al we-
ken zijn vetrokken en de “rotzooi” 
hebben achter gelaten.

Niet vertrokken
Deze aanname is simpelweg on-
juist! De aannemers zijn nog niet 
vertrokken. Ook al is het centrum 
in gebruik genomen, de verbou-
wing gaat zowel binnen als bui-
ten nog verder. De “overgebleven 
materialen” werden ten tijde van 
het publiceren van het stukje nog 

gebruikt voor de bestrating aan 
de Maricken-zijde van het pand. 
Zoals u kunt constateren zijn de 
materialen inmiddels gebruikt 
en is het restafval afgevoerd zo-
als van tevoren afgesproken met 
de aannemer. Helaas heeft uw 
verslaggever zijn foutieve aan-
name niet bij ons getoetst voor-
dat het stuk is geschreven en ge-
plaatst. Als dit wel was gedaan 
hadden we dit kunnen corrigeren 
en de situatie kunnen uitleggen 
voor publicatie. Dat had ons alle-
maal een vervelende situatie kun-
nen besparen”, was getekend RCT 
Groeneveld, huisarts.

Deelnemers Taalkamer 
Op bezoek bij 
Zorgboerderij Inner-Art
Uithoorn - Afgelopen donder-
dag 19 juli was het alweer de 
laatste bijeenkomst van het sei-
zoen in de Taalkamer Uithoorn. 
Het was een middag vol verras-
singen die begon met allerlei ver-
snaperingen uit verre landen, die 
de deelneemsters hadden mee-
genomen. Daarna vertrokken 
de groep naar Zorgboederij In-
ner-art in De Kwakel., alwaar ze 
werden verwelkomd door Gera 
Hoogedoorn, die ons een rondlei-
ding gaf door het hele bedrijf. Er 
was heel veel te zien aan activitei-
ten en werkzaamheden op aller-
lei gebied, waarbij zorgvuldig re-
kening wordt gehouden met ie-
ders mogelijkheden. Er was zelfs 
een museum met allerlei Oud-

Hollandse gebruiksartikelen. Na 
afl oop hebben we met z'n allen 
heerlijk koffi  e en thee gedronken 
met daarbij een stuk zelfgemaakt 
gebak. In de Taalkamer worden 
iedere donderdagmiddag acti-
viteiten georganiseerd voor en 
door inwoners van Uithoorn, die 
graag hun Nederlands willen ver-
beteren. Er wordt geen Neder-
landse les gegeven, maar door 
met elkaar te spreken vergroot 
men wel de taalvaardigheid en 
vindt men gezelligheid. Tevens is 
er de mogelijkheid voor (indivi-
duele) uitspraak problemen. Het 
is een gezellig ontmoetingspunt 
waar iedereen welkom is. In sep-
tember beginnen ze weer met de 
Taalkamer.

Regio – Het was niet makke-
lijk dit jaar om de vragen van 
onze Tour de France prijsvraag 
allemaal goed te beantwoor-
den. Bijna 1000 inzendingen 
kwamen er binnen en slechts 
1 heeft de winnaar geraden: Ge-
raint Thomas. De meeste deel-
nemers hadden Chris Froome 
gezien, daarna Tom Dumoulin 
en nog velen anderen, maar al-
leen Gerda Voorn uit De Kwa-
kel had het goed. Zij had bij-
na alles goed. Alleen niet hoe-
veel Nederlanders een etappe 
zouden winnen. Daar had zij 2 
staan, maar dat waren uitein-
delijk 3. Zij wint ontegenzegge-
lijk de fi ets. Verder waren er nog 
acht deelnemers met slechts 
1 foutje, maar zij allen hadden 
de winnaar niet goed. Uit de-
ze acht heeft het lot zes win-

naars aangewezen.  Mevrouw 
Burger uit Mijdrecht wint een 
fi etsshirt, petje en bidon, aan-
geboden door Toyota van Ekris 
uit Mijdrecht. Elly Wahlen uit De 
Kwakel wint het bbq pakket van 
slager Gert Stronkhorst, Jack Va-
lentijn uit Mijdrecht is de geluk-
kige winnaar van de MP3 spe-
ler, aangeboden door Expert 
Mijdrecht, Tanneke Burggraaff  
uit de Hoef wint de waardebon 
twv €50,00 bij Suncare Zonne-
studio in Mijdrecht, L. Winters 
uit Wilnis wint een waardebon 
voor een Oakley zonnebril, aan-
geboden door Sijbrants en Van 
Olst uit Uithoorn. De winnaars 
hoeven niets te doen. Jullie krij-
gen deze week een telefoontje 
en dan wordt de afspraak ge-
maakt om je gewonnen prijs in 
ontvangst te nemen.

TOUR DE FRANCE 
2018

Winnaars prijsvraag 
bekend



Werelddansen in wijk-
centrum “het Buurtnest”

02 1 augustus 2018

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. 
8.30-17.30 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.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 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.

Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

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. 

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

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

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

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

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

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

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

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

INFORMATIEF

COLOFON

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
Kees-Jan Koedam
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
Correspondent
André Veenstra

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
131e jaargang

Oplage: 30.900

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.MEERBODE.NL
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Uithoorn - Gediplomeerd dans-
docente, Anja Bos start 19 sep-
tember in Uithoorn met lessen 
werelddansen voor volwassenen. 
Anja werkt al vele jaren met ver-
schillende groepen, in de leeftijd 
van vier jaar tot ver in de tachtig 
want ….zolang je kunt lopen, kun 
je dansen. Werelddans is een ver-
zamelnaam voor dansen, die ge-
baseerd zijn op etnische muziek 
van diverse landen. Dansen is van 
alle tijden en voor iedereen. Ple-
zierig bewegen, luisteren naar 
“wereldmuziek”, kennis maken 
met andere, soms onbekende 
dansstijlen en maatsoorten. Dan-
sen is goed voor lichaam en geest 
voor alle leeftijden, gezellig en ie-

dereen kan het leren. Tijdens de 
lessen komen dansen uit de hele 
wereld aan bod, van Amerika tot 
Azië, van authentiek tot nieuw en 
eigentijds. Ook het sociale aspect 
is belangrijk. Een les duurt ander-
half uur met daarin een pauze 
met evt. een drankje. Danserva-
ring, een danspartner of speciale 
kleding is niet nodig. U kunt  ken-
nis maken met deze dansvorm 
door op 5 of 12 september een 
gratis workshop te volgen in wijk-
centrum het Buurtnest, Arthur 
van Schendellaan 59 in Uithoorn 
op woensdagmiddag vanaf 13.30 
uur. Voor meer informatie kunt u 
mailen naar anjabos@quicknet.nl 
of bellen 023-5611785.

Scooterrijdster gewond in Uithoorn
Uithoorn - Bij een aanrijding op 
de Zijdelweg ter hoogte van de 
Arthur van Schendellaan in Uit-
hoorn is een scooterrijder ge-
wond geraakt. Het slachtoffer is 
bij de aanrijding op de voorruit 
van de auto terecht gekomen.  
Het slachtoffer, een vrouw, is met 
onbekend letsel per ambulance 
naar een ziekenhuis vervoerd. 
Hoe het ongeval heeft kunnen 
gebeuren is nog onbekend. De 
politie verricht onderzoek naar 
de toedracht van het ongeval. 

Foto: VTF - Vivian Tusveld

Raad wil ‘zero-waste’ evenementen
Uithoorn - U kent het vast wel: 
na afloop van een evenement in 
de openbare ruimte waar talloze 
mensen op af zijn gekomen en er-
van hebben genoten, is het vaak 
een onbeschrijfelijke bende wat 
er aan afval en weggegooide dis-
posables ligt. Bijvoorbeeld plas-
tic bier- en limonadebekers, fles-
jes, bordjes en noem maar op. In 
grote steden gaat het niet zelden 
om tonnen afval dat door de ge-
meentereiniging wordt opge-
ruimd.
Zo erg is het in Uithoorn en De 
Kwakel niet, maar toch wil de ge-
meenteraad dat het college er op 
toe ziet, dan wel gaat handhaven, 
om na afloop van een gehouden 
evenement de locatie zo schoon 
mogelijk weer opgeleverd te krij-
gen. ‘Zero-waste’ dus. De orga-
nisatie van een evenement kan 

daar bijvoorbeeld voor aanspra-
kelijk worden gesteld… Zo mo-
gelijk nog belangrijker is dat het 
toegestroomde publiek zelf zo 
verstandig is, dan wel wordt op-
geroepen, om gebruikte plastic 
bekers en flesjes en wat dies meer 
zij in daarvoor bestemde (grote) 
afvalbakken te deponeren. Maar 
dan moeten die wel in ruime ma-
te aanwezig zijn!!

De knop moet om
Niettemin blijkt bij evenementen 
in de gemeente na afloop toch 
nog veel te veel plastic afval rond 
te zwerven wat moet worden op-
geruimd. In dat licht gezien dien-
de politieke partij DUS! tijdens de 
laatste raadsvergadering op 28 
juni een motie in om hieraan zo 
mogelijk paal en perk te stellen. 
Raadslid Fieke Otto-Ossenkoppe-

le wees er in haar betoog op dat 
op landelijk niveau een ‘zero-was-
te’ trend waarneembaar is in de 
evenementenbranche. Ook dat 
er talloze (milieu)vriendelijke al-
ternatieven zijn voor het gebruik 
van plastic en dat bij jong en oud 
‘de knop om moet’ om tot een cir-
culaire economie te komen (cir-
culaire economie is een econo-
misch systeem dat bedoeld is om 
herbruikbaarheid van producten 
en grondstoffen te maximalise-
ren en waarde vernietiging te mi-
nimaliseren. red).
Zij verzocht in de motie het col-
lege om bij het aanvraagformu-
lier voor het verkrijgen van een 
vergunning voor een evenement 
een bijlage op te nemen waar-
in ‘good practices’ op het ge-
bied van ‘zero-waste’ worden be-
noemd. De motie vond ruim ge-

Bij de meeste evenementen in Uithoorn en De Kwakel valt het afvalprobleem wel mee

hoor in de raad en werd uiteinde-
lijk unaniem aangenomen. Wet-
houder Jan Hazen wees erop dat 
er op dat er zowel vanuit de APV 
als de strategische kaders hele-
maal geen aandacht wordt be-
steed aan het afval. Sterker nog, 
er is zelfs geen beleidsmaatre-
gel. “Over het algemeen wordt 
het allemaal keurig opgeruimd”, 
memoreerde de wethouder. Hij 
stelde voor de motie ‘aan te hou-
den’ zodat bij het vaststellen van 
de beleidsregels de achterliggen-
de gedachte van de motie – meer 
milieuvriendelijke evenementen 
– daarin kan worden verwerkt. 
Niettemin zette de raad de mo-
tie door wat het college voor een 
juridisch probleem plaatst, want 
het gebruik van plastic bij evene-
menten is bij de wet niet verbo-
den.

Op zoek naar eetbare en 
bruikbare planten
Regio - Een natuurgids van IVN 
De Ronde Venen en Uithoorn 
houdt zaterdag 4 en zondag 5 au-
gustus  een excursie eetbare en 
bruikbare planten. Tijdens elk sei-
zoen kunnen van eetbare plan-
ten specifieke lekkernijen ge-
maakt worden. 30% van alle wil-
de planten die op de wereld voor-

komen, bezit eetbare delen. Deel-
nemers luisteren naar uitleg over 
de meest gangbare kruiden, maar 
er wordt ook geproefd. De zintui-
gen kunnen hun werk doen! Deze 
excursie vindt plaats aan hetDon-
kereindse bos (parkeerplaats) te 
Wilnis. Korenmolenweg en kost 
€2,50 per persoon (dit is voor een 

hapje en dranke). Aanmelden bij: 
Ellen Aarsman (natuurgids IVN). 
Tel. 0297-288106. Of per mail: 
r.aarsman@telfort.nl

Wethouder Becker deelt namens de 
gemeente ijsjes uit in verpleeghuizen
De Ronde Venen - Vrijdag 27 ju-
li tijdens het hoogtepunt van de 

hittegolf heeft wethouder Marja 
Becker (Seniorenpartij) ijsjes uit-

gedeeld in de verpleeghuizen in 
De Ronde Venen. Marja Becker 
bracht een bezoek aan Zorgcen-
trum Gerardus Majella, waar zij de 
ijsjes uitdeelde.
Dit ter een ondersteuning voor 
deze warme tijden, zowel voor de 
cliënten als het verzorgend per-
soneel. De geste werd bijzonder 
op prijs gesteld.
Ook in Mariaoord en Zuiderhof 
werden er koude traktaties uitge-
deeld. Het viel nog niet mee om 
zoveel ijsjes bij elkaar te verza-
melen, aangezien winkeliers zelf 
al moeilijk ijs konden bestellen, 
maar gelukkig heeft AH passage 
Mijdrecht ervoor kunnen zorgen 
dat de ijsjes op tijd bezorgd kon-
den worden.
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De Vinkeveense Plassen geldt als een belangrijk en uniek natuurhistorisch cultuurlandschap. Vrijwel ieder-
een is het erover eens dat dit cultuurlandschap in stand gehouden moet worden. De eerste stappen daar-
toe zijn gezet. De eerste tranche van herstelwerkzaamheden aan de beschoeiingen van de zandeilanden 
en legakkers wordt door het recreatieschap uitgevoerd. Daarnaast zijn 42 legakkers via een veiling ver-
kocht aan particulieren, die er belang bij hebben om de legakkers in stand te houden. Veel van de verkoch-
te legakkers hebben een beschoeiingsplicht bij de verkoop meegekregen.
Goede stappen om het unieke landschap ook voor de komende generaties te behouden.

Verzonken legakkers 
Naast de bestaande legakkers zijn er in de Vinkeveense plassen ook verzonken legakkers. Door te weinig 
onderhoud zijn deze legakkers door wind en water afgekalfd en onder water verdwenen. Een voorbeeld 
daarvan ziet u op onderstaande foto.

Ronde Venen Belang stelt vragen n.a.v. offerte-aanvraag verwijderen verzonken legakkers

Afgraven van legakkers is niet de juiste keuze 
als je kiest voor behoud legakkerlandschap
Vinkeveen – De fractie van Ronde Venen Belang heeft maandag jl. een uitgebreide brief met vragen doen 
uitgaan naar het college van Burgemeester en Wethouders over diverse zaken die zich voordoen op de 
Vinkeveense Plassen. In hun schrijven stellen zij:

Verzonken eilanden hebben een functie. Zoals op deze foto heel goed te zien is dat deze verzonken legak-
kers een dempende werking hebben op de golfslag.  En het is de golfslag die grote schade toebrengt aan 
bestaande legakkers en de vaste wal. Verzonken legakkers hebben nog een andere functie. Hoewel niet 
duidelijk te zien op bijgaande foto, is het verzonken deel, door de ondiepe ligging een bodem voor water-
planten en daarmee gunstig voor het bodemleven, waaronder vissen.

Verzonken eilanden leveren een gevaar op voor het botenverkeer. Regelmatig komen bootjes vast te zit-
ten. Daarom worden deze gemarkeerd met stokken, zie onderstaande foto’s.

Afgraven of bewaren?
Het recreatieschap heeft lokale ondernemers gevraagd offerte uit te brengen om verzonken legakkers af 
te graven.  Afgraven voldoet niet aan het behoud van het legakkerlandschap. Eenmaal weggebaggerd ko-
men deze legakkers nooit meer terug. Vernietiging van ons cultuur-historisch landschap.
Bewaren en zichtbaar houden van de verzonken legakkers is ook mogelijk. Een aantal particulieren doen 
dit al met eenvoudige middelen. Zie hiervoor onderstaande foto’s.

De oplossing die de particulieren hebben gevonden bestaat uit het slaan van palen en het daarachter 
neerleggen van snoeiafval en dit in vele gevallen aanvullen met grond. Resultaat is het behoud van legak-
kers en daarmee het landschap. Bovendien wordt hiermee een verdere erosie voorkomen, ook voor de 
achter de betrokken legakker aanwezige legakkers. Het Recreatieschap kan rond de verzonken legakkers 
dezelfde handelwijze toepassen. 

Vragen aan het college
De fractie van Ronde Venen Belang is van mening dat het afgraven van verzonken legakkers niet de juis-
te oplossing is als je kiest voor: 
•	 behoud	legakker	landschap 
•	 remmen	van	de	kracht	van	golfslag,	waardoor	het	achterland	blijvend	schade	oploopt 
•	 een	voedingsbodem	voor	planten	en	dieren,	het	hele	bodemleven 
•	 een	aantrekkelijk	recreatiegebied	 

De fractie van Ronde Venen Belang wil daarom de volgende vragen graag beantwoord zien, alvorens 
wordt overgegaan tot afgraven van verzonken legakkers: 
•	 Is	er	(maatschappelijk)	draagvlak	voor	afgraven?
	 -	zo	ja,	hoe	is	dit	draagvlak	gemeten?
	 -	zo	niet,	moet	er	dan	niet	draagvlak	gezocht	worden? 
•	 Zijn de	alternatieven	voor	afgraven	onderzocht? 
	 -	zo	ja,	waarom	dan	gekozen	voor	afgraven? 
	 -	zo	niet,	kunnen	de	alternatieven	in	beeld	gebracht	worden? 
•	 Is	het	college	met	ons	van	mening	dat	afgraven	niet	bijdraagt	aan: 
	 -	het	behoud	van	het	unieke	cultuurhistorische	landschap? 
	 -	de	veiligheid	van	het	achterland? 
	 -	voedingsbodem	voor	planten	en	dieren	(o.a.	paaiplaatsen)?	 
	 -	een	aantrekkelijk	recreatiegebied? 
•	 Is	het	college	bereid	het	afgraven	of	de	alternatieven	onderdeel	te	laten	zijn	van	de	discussie	over	het 
	 bestemmingsplan	Vinkeveense	Plassen? 
•	 Is	het	college	bereid	in	het	recreatieschap	het	afgraven	vooralsnog	niet	te	laten	uitvoeren,	om	in	de 
	 raad	en	met	belanghebbenden	uitvoerig	te	hebben	gesproken	om	te	komen	tot	consensus?

	 	 	 	 	 Aldus	de	fractie	van	RVB.	(wordt	zeker	vervolgt	met	de	antwoorden)







Uithoorn - De laatste raadsver-
gadering voor het zomerreces 
op 28 juni kenmerkte zich door 
een vriendelijk karakter. Behal-
ve dat er nog gedebatteerd werd 
over de (verlate) Jaarrekening 
2017 van de gemeente, die la-
ter op de avond overigens una-
niem werd goedgekeurd door 
de raad, dook er ook ineens een 
motie op die toch wel de moeite 
van het vermelden waard is. Die 
ging over de ernstige situatie dat 
er steeds minder bijen zijn op de 
wereld die waarschijnlijk sterven 
door het gebruik van landbouw-
gif op de gewassen. Een en ander 
werd verwoord door Nahid Aou-
lad Bouchta van het CDA. Zij brak 
een lans voor behoud van de bij-
enstand en terecht. Wist u overi-
gens dat 84 procent van de 264 
gecultiveerde plantensoorten 
voor de verbouwing van voedsel 
in Europa afhankelijk is van be-
stuiving door insecten (bijen)? En 
dat 71 van de 100 gewassen die 
voor de wereldwijde voedselpro-
ductie zorgen bestoven worden 
door bijen en dat 4.000 groente-
soorten afhankelijk zijn van be-
stuiving door bijen? Als dat in de 
(nabije) toekomst niet meer mo-
gelijk is heeft de wereldbevol-
king een groot probleem! Een en 
ander staat in een brochure van 
Swiss Re ‘Making an beeline for 
disaster’, waaraan Nahid haar be-
toog ontleende.

Bloemrijke tuinen
Haar verzoek in de motie, die zij 
samen met Ferry Hoekstra van GB 
indiende, kwam er op neer dat 
de gemeente Uithoorn een voor-
beeld moet stellen door te zor-
gen voor meer bloemrijke natuur 
en het gebruik van landbouwgif 
voor de bestrijding van onkruid 
en bestuiven van gewassen te-
gen parasieten moet afraden en 
tegengaan. Ook dat de gemeente 
Uithoorn bij de werkzaamheden 
in de buitenruimte waar moge-

lijk rekening dient te houden met 
bijen en andere bestuivers. Maar 
ook dat bewoners zorgen voor 
bloemrijke tuinen en voldoende 
nestelgelegenheid die bijdragen 
aan het behoud van deze insec-
ten. Tot slot dat de gemeente een 
rol kan spelen bij het creëren van 
meer bewustwording over het 
belang van bijen en bestuivers en 
de mogelijkheden die er zijn om 
ze in stand te houden.
De Nederlandse overheid heeft 
samen met maatschappelijke or-
ganisaties, bedrijfsleven, onder-
zoekinstituten en semi-overhe-
den de Nationale Bijenstrategie 
opgesteld. In dat licht gezien ver-
zochten het CDA en GB bij monde 
van Bouchta het college de mo-
gelijkheden te onderzoeken om 
(meer) bewustwording te creë-
ren onder inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel en daarbij gebruik 
te maken van bestaande commu-
nicatie- en lespakketten die wor-
den aangeboden door instanties 
die voortvloeiende uit de Nati-
onale Bijenstrategie. Hierbij kan 
Uithoorn bijvoorbeeld het certi-
fi caat ‘bij-vriendelijke gemeente’ 
behalen. De motie werd unaniem 
door de raad aangenomen. Wet-
houder Hans Bouma vond het 
een sympathieke motie die hij 
wilde het toevoegen aan het to-
taalplan op dit gebied. Hij liet we-
ten dat de gemeente al heel ver 
is met het behalen van het cer-
tifi caat bij-vriendelijke gemeen-
te. Dus dat wordt straks 100 pro-
cent! Super!
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Marktkoopman
van de week

En wederom ging het mis met 
de (digitale) verwerking van 
de tekst voor de Marktkoop-
man (en –vrouw)  van de week. 
Daar wordt nu extra op gelet. 
Arie Rietveld en Gert Verhoef 
hebben al wat over zich heen 
gekregen de afgelopen weken. 
‘Marktbaas’ Peter Vermeij – hij 
is voorzitter van de stichting 
Markt Mijdrecht - heeft zich er-
over krom gelachen. Maar nu is 
hij aan de beurt om als ‘Markt-
koopman’ in het (hete) zon-
netje te staan. Peter heeft een 
grote presentatie aan kleur-
rijke en fleurige damesmode 
onder tentdoek in het midden/
eind van de markt tegen de 
Dorpsstraat aan. In alle maten 
voor dames van jong tot oud.
Mooie en moderne mode te-
gen heel aantrekkelijke prijzen. 
Veel dames weten hem regel-
matig op de markt te vinden 
en snuffelen graag tussen rek-
ken om te zien of er iets leuks 
bij zit.
Kan al gauw want Peter zorgt 
altijd voor een geweldig aan-
bod aan (momenteel) zomerse 
mode. “Ik haal heel veel kleding 
op uit Parijs; daar koop ik elke 
maandag het nodige in tegen 
hele leuke prijzen en daar pro-
fiteren mijn klanten van. Er zit 

ook veel Italiaans bij. Heel veel 
aanbod is er voor 15 euro, maar 
ook voor 25 euro of 10 euro. En 
ik zorg voor wat privacy door-
dat de dames achter in mijn 
vrachtwagen de kleding kun-
nen passen. Een stukje ruimte 
heb ik daarin op de markt 
ingericht als een paskamer-
tje. Jurken, blouses, lange- en 
driekwartbroeken, Mocht men 
daar geen gebruik van maken 
maar thuis willen passen en de 
maat klopt niet of het kleding-
stuk zit niet lekker kan het al-
tijd geruild worden. Eventueel 
kan men geld terugkrijgen.” Pe-
ter begon ooit ‘in de kaas’ – iets 
wat zijn zoon nu op de Week-
markt doet, later als ‘standwer-
ker in schroevendraaiers’, maar 
kwam uiteindelijk in de partij-
enhandel van kleding terecht 
en ging daar in door. Inmiddels 
staat hij al 45 jaar op de markt 
en doet dat nog steeds met 
veel plezier.
Behalve in Mijdrecht staat hij 
ook op de weekmarkten in 
Nieuwegein (2x), Woerden en 
Katwijk. Dames zijn van harte 
welkom bij Peter en zullen in 
het omvangrijke aanbod aan 
mode zeker slagen. Gewoon 
een keer keuze maken en pas-
sen!

van de week

Peter Vermeij
Damesmode

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of 
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet. 

AmstelProms laat mensen 
in de prijzen vallen
Uithoorn - AmstelProms 2018 
was een zeer geslaagd evene-
ment. Duizenden bezoekers be-
zochten het evenement en de 
tribune en VIP plaatsen zaten 
vol met geïnteresseerde muziek 
liefhebbers die een fantastische 
avond beleefden.
Opera muziek en popmuziek wis-
selden elkaar af en de solo zan-
gers en zangeressen wisten me-
nigeen in het publiek tot kippen-
vel en tranen te beroeren. Een 
evenement van deze omvang 
komt normaal gesproken alleen 
voor in de grote steden, maar het 
organisatie team wist wederom 
een fantastische avond neer te 
zetten.
Tijdens de avond werden ook lo-
ten verkocht aan het aanwezi-
ge publiek en die werden mas-
saal ingekocht. Alles om het goe-
de doel te steunen. Gedurende 
de avond werd de trekking ge-
daan door de presentator en en-

kele prijzen konden dan ook di-
rect worden uitgereikt, maar niet 
alle loten waren gekocht door 
mensen die ook tijdens het con-
cert aanwezig waren. Op de web-
site van AmstelProms en via face-
book werden de winnende loten 
bekend gemaakt en zo zijn toch 
alle prijswinnaars inmiddels be-
kend geworden.
Een prachtige hoofdprijs was be-
schikbaar gesteld door Marie-
ke Verkerk van Travel Counsel-
lors. Deze prachtige reischeque 
ter waarde van 250 euro is ge-
wonnen door Ellen Raadschel-
ders uit Vinkeveen. Op de foto 
krijgt zijn de reischeque overhan-
digd van Marieke. Naast de spon-
soring van Marieke Verkerk is Am-
stelProms ook mede mogelijk ge-
maakt door de prachtige andere 
prijzen die beschikbaar waren ge-
steld door onder andere Transa-
via, CSU, Dansschool Colijn, Jum-
bo en De Boet.

Uithoorn, een bij-
vriendelijke gemeente

Fietser uit Amstel gered
Regio - Aan de Amsteldijk Zuid 
bij Amstelveen is even na midder-
nacht in de nacht van donderdag 
op vrijdag een fi etser in de Am-
stel beland. Andere fi etsers heb-
ben de man direct uit het water 
gehaald en zijn begonnen met 
de reanimatie. Hulpdiensten kre-

gen ter plaatse weer hartslag en 
ademhaling, waarna het slachtof-
fer met spoed naar het ziekenhuis 
is gebracht. Hoe de man met zijn 
fi ets in het water kon belanden is 
niet bekend. 

Foto’s: VTF - Vivian Tusveld
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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

Bloedheet en kurk-
droog 
Wij, Nederlanders, moppe-
ren nogal eens over het weer. 
Dan gaat het meestal over de 
temperatuur die veel te laag is 
(“koud hè”), of de regen, die 
elke dag zou vallen (“nat hè”). 
Met dit soort beweringen heb 
je altijd en overal  gespreks-
stof. Ook nu beide niet van 
toepassing zijn  valt er met be-
trekking tot het weer heel wat 
op te merken: bloedheet en 
kurkdroog.
Al vanaf mei draait de zomer 
op volle toeren. Inmiddels 
heeft Mijdrecht al 51 zomerse 
dagen met 25 graden en meer 
binnen, tegenover 20 nor-
maal. Bovendien 6 tropische 
dagen van 30 graden en meer.
Wat betreft de twee hitteda-
gen, donderdag 26 juli en vrij-
dag 27 juli,  hebt u op radio en 
tv of anderszins kunnen verne-
men hoe heet het in ons land 
is geweest. In de Mijdrechtse 
weerhut werd op donderdag 
een temperatuur afgelezen 
van 36,8 graden en  de vol-
gende dag bleek het nog een  
graadje hoger geweest te zijn: 
37,9 graden. Met zulke tempe-
raturen zie je overvolle stran-
den en zwembaden, maar is 
het te warm voor een terras. 
De tussenliggende nacht was 
tropisch warm; de thermo-
meter daalde niet verder dan 
tot 25,4 graden. Het waren al-
le records in de 35-jarige mee-
treeks van dit weerstation. Bij 
deze cijfers moet worden aan-
getekend - en dat is al eerder 
opgemerkt - dat het weersta-
tion in een verstedelijkt ge-
bied ligt, met veel steen, be-
ton en asfalt in de buurt. Dit 
straalt bij zonnig weer � ink 
wat warmte uit , hetgeen de 
temperatuur beїnvloedt en 
deze wat aan de hoge kant 
houdt. De ervaring heeft ge-
leerd dat op het platteland 
gemeten, de temperatuur on-
der genoemde omstandighe-
den 1 à 3 graden lager zou uit-
vallen. Dat neemt niet weg dat 
de temperatuur die ter plaatse 
wordt gemeten, ook de wer-
kelijke temperatuur is. Op de 
warmste dag zagen we de ba-
rometer tot beneden de 1013 
hPc dalen, een aanwijzing op 
een verhoogde kans op on-
weer. In de ochtend van zater-
dag passeerde een koufront 
uit Engeland onze regio, het-
geen met veel wind, maar met 
weinig regen gepaard ging. 
Maar het moet als een enor-
me opluchting hebben  ge-
voeld, dat de hitte  verdreven 
werd door frissere oceanische 
lucht. Nochtans is aan de gro-
te droogte in de Ronde Venen 
nog steeds geen einde geko-
men; integendeel, zij neemt 
steeds grotere vormen aan. 

Vanaf 1 juni tot aan het afgelo-
pen weekend viel in Mijdrecht 
zegge en schrijve 7,2 mm. De 
junisom bedroeg 5,1 mm en 
met nog een paar dagen te 
gaan leverde juli 2,1 mm aan 
regendruppels op. Dus je mag 
wel van extreem droog pra-
ten. Normaal valt er in zowel 
juni als juli 60 mm regen, ter-
wijl er zo’n 90 mm water ver-
dampt. 

 
Juli 2018, een
on-Nederlandse maand
Er is geen julimaand die het zo 
bruin bakte als die van 2018. 
De gemiddelde overdag tem-
peratuur komt in onze regio 
dichtbij de 28 graden te lig-
gen! Daarmee komt het maxi-
mum in de buurt  van plaatsen 
als Algiers en Gibraltar, ja zelfs 
meerdere plaatsen in West-
Afrika hebben 28 graden als 
gemiddelde juli temperatuur. 
Dan mag je zeggen dat ju-
li 2018 heel bijzonder was bij 
ons. Slechts vier dagen bleven 
onder het maximum van 25 
graden. Evenals vele andere 
Europese landen hebben wij 
deze buitengewoon warme 
zomer te danken aan hoge-
drukgebieden die de toegang 
voor depressies op slot hou-
den, blokkeren heet dat in de 
weerkunde. Wat wij deze zo-
mer vooral  zien is dat (subtro-
pische ) hogedrukgebieden 
zich  afsplitsen van het Azo-
renhoog en dan via de  Golf 
van Biscaye  of de Britse Ei-
landen naar ons toekomen of 
doorreizen naar Scandinavië. 
Maar hogedruk kan ook uit 
Rusland komen en zich tegen-
draads over Scandinavië uit-
breiden. Het zal mij niet ver-
bazen als de hogedrukblok-
kade tot diep in september 
nog stand weet te houden. Zo 
niet, dan moeten we rekening 
houden met onvervalst herfst-
weer,  zeker als de depressies 
van noordelijke breedten af-
komstig zijn en in de hogere 
luchtlagen een hoeveelheid 
koude lucht meenemen. Dan 
krijg je een grote onstabiliteit 
van de atmosfeer. Immers, het 
zeewater is dan nog buiten-
gewoon warm. En dus wor-
den grote verticale tempera-
tuurverschillen gecreëerd. De 
zware buien die hierbij horen 
zullen het neerslagtekort snel 
reduceren. Naast een blik op 
de herfst, ook al eentje op de 
winter gericht en wel aan de 
hand van de volksweerkunde, 
die weet te vertellen bij een 
hete augustusstart hoe het 
weer in de volgende winter 
wordt: “Is de eerste augustus-
week verhit, zo blijft  de win-
ter lang en wit”. 
En een variatie daarop: “Begin 
augustus heet, lang en wit het 
winterkleed”.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Vreemde lucht bij de 
Poelweg in De Kwakel
De Kwakel - Zondagmiddag rond 
twee uur is de brandweer voor 
een gaslucht opgeroepen naar de 
Poelweg in De Kwakel. De brand-
weer en de adviseur gevaarlijke 
stoffen van de brandweer hebben 

ter plaatse metingen verricht. Ook 
netbeheerder Stedin is ter plaatse 
gekomen. Uiteindelijk bleek het 
niet te gaan om gas. Wat het wel 
is geweest is niet bekend. 
Foto: VTF - Laurens Niezen

Werkproject Polder-
sport helpt Voedselbank
Uithoorn/De Kwakel - Verse 
groente voor Voedselbank Uit-
hoorn-De Kwakel, dat leek de 
mensen van Werkproject Pol-
dersport van Ons Tweede Thuis 
een goed idee. Poldersport heeft 
sinds enkele jaren een stukje 
grond bij Poldersport De Kwa-
kel Outdoor Activiteiten. Cliën-
ten verbouwen hier groente. Dit 
jaar kregen zij hulp van vrijwilli-
ger Koos van Leeuwen. Koos leert 
de cliënten en de begeleiding hoe 
ze moeten zaaien, de plantjes ver-
zorgen en wanneer er geoogst 
kan worden. Nico Zaal, één van de 

cliënten, is samen met Koos eind-
verantwoordelijk voor de groen-
tetuin.  Vorig jaar hoorde Polder-
sport van Astrid Blommestijn dat 
Voedselbank Uithoorn-De Kwa-
kel op zoek was naar verse groen-
te. ‘Daar gaan we voor’ dach-
ten zij. Ruud van der Peet van 
de Voedselbank bood aan de za-
den te sponsoren en kwam graag 
de eerste oogst in ontvangst ne-
men. Werkproject Poldersport is 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Het is gevestigd 
op het terrein van Poldersport De 
Kwakel Outdoor Activiteiten.

Van links naar rechts, Nico Zaal, Ruud van der Peet, Koos van Leeuwen

‘Ik wil kinderen dat echte 
campinggevoel geven’
Uithoorn – Lekker naar de cam-
ping om je uit te leven, te zwem-
men, spelletjes te spelen en te  
knutselen. Voor kinderen die op-
groeien in armoede is dit niet van-
zelfsprekend. Daarom stelt de Uit-
hoornse Patricia Gerrits voor deze 
kinderen in de zomer twee keer 
per week haar tuin open die voor 
de gelegenheid is omgebouwd 
tot ‘camping’. “Ik wil de kinderen 
dat échte campinggevoel laten 
ervaren. Waar alles mag, maar niks 
moet. Waterpret, spelen, knutse-
len, ontspannen, even niet thuis 
zijn. Kinderen die opgroeien in 
armoede snappen niet waarom 
vriendjes wel dagjes weg gaan en 
zij meestal maar thuiszitten,” ver-
telt Patricia. Zij is samen met An-
ja Blom oprichtster van ‘Help ons 

Helpen 0297’, een stichting die 
Uithoornse gezinnen in geldnood 
helpt aan onder andere bood-
schappen. Ouders zitten tijdens 
de ‘campingdag’ meestal in de 
‘loungehoek’. Om met elkaar kof-
fie te drinken en te praten. Patri-
cia: ,,We eten gezamenlijk een lek-
kere lunch met net een beetje ex-
tra. De ene keer lekker ongezond 
patat of pannenkoeken, de ande-
re keer luxe broodjes van de bak-
ker. Het eten wordt gesponsord 
door de Uithoornse winkeliers.” 
Op donderdag 2 augustus van 
10 tot 14 uur is de eerstvolgen-
de campingdag in de tuin van Pa-
tricia. Het adres is Admiraal Trom-
plaan 1. Meer informatie? Mail: 
hoh0297@samenaandeamstel.nl 
of bel met 06-50547869.

Het leven van een 
scharrelaar
Uithoorn/De Kwakel – Het is zo-
ver: na 1,5 jaar was het levensver-
haal van Jan Zeldenrijk in boek-
vorm een feit. Jan heeft de titel 
van zijn boek zelf bedacht: ‘De 
scharrelaar, daar kun je twee kan-
ten mee op’ vertelt Jan. ‘Ik had het 
al van jongst af aan; een beet-
je handel, en later de meisjes er-
bij.’ Er zijn heel wat scharreltjes 
gepasseerd, maar een scharreltje 
bleef en daar is Jan al bijna 50 jaar 
mee getrouwd. De andere schar-
relaar gaat over de handel. ‘Als 
er maar wat verdiend kan wor-
den en dat is me wel gelukt.’ ‘En 
als het niet lukt, dan heb je toch 
wat geleerd. Want het hele leven 
is een les.’ Mooie woorden van 
Jan die opgenomen zijn in zijn le-
vensverhaal. Het was een bijzon-
der samenzijn die 19e juli. Geze-
ten onder de hoge boom, voor 
het huis aan de Winkeldijk, lek-
ker in de schaduw, omringd met 
zijn vrouw, kinderen, kleinkin-
deren en goede vriend Maarten, 
die ook de mooie foto maakte die 
op de voorkant van het boek ver-
scheen. De schrijfster Joke, vrij-

williger bij Tympaan-De Baat en 
coördinator van levensverhalen 
schrijven Nel idem van Tympaan-
De Baat. Joke las wat anekdotes 
voor en er werd getoost met de 
door Adrie, de vrouw van Jan, ei-
gen gemaakte vlierbloesemsap 
en er was taart. Want er moest 
wat gevierd worden. Vele malen 
kwam Joke bij Jan en Jan vertel-
de en Joke noteerde. Later werk-
te zij het thuis uit en bracht er een 
chronologische volgorde in. De 
overhandiging van de gedrukte 
boeken moest helaas even wor-
den uitgesteld want de boeken 
waren zoek! Ze lagen ergens in 
een distributiecentrum en kon-
den de Winkeldijk niet bereiken. 
Enige dagen later waren ze ge-
lukkig terecht en kon de doos 
met de bestelde boeken alsnog 
naar Jan gebracht worden. En wat 
zijn ze mooi en wat is Jan trots op 
zijn boek! 
Ook een levensverhaal op laten 
schrijven? Neem gerust contact 
op met Tympaan-De Baat. Nel 
Verhoek kan u vertellen of u er 
voor in aanmerking komt.

Ernstig gewonden 
Botsing tussen bus en 
personenauto
Uithoorn - Bij een zware aanrij-
ding tussen een bus en een au-
to zijn donderdagavond rond half 
twaalf twee mensen gewond ge-
raakt. De bus kwam op de N196 
in Uithoorn, ter hoogte van het 
Firezone tankstation, in botsing 
met een personenauto. Vervol-
gens werd door de bus ook nog 
de vangrail geramd. De buschauf-
feur en de bestuurder van de per-
sonenauto raakten gewond. De 
bestuurder van de personenauto 
heeft enige tijd bekneld gezeten 
en is door de brandweer uit het 
voertuig bevrijd. De bus zou ten 
tijde van het ongeval geen pas-
sagiers aan boord gehad hebben. 

Beide slachtoffers zijn met spoed 
met onbekend letsel naar een 
ziekenhuis vervoerd. Bewoners 
langs de weg zeggen een enor-
me klap gehoord te hebben. Veel 
bewoners kwamen dan ook naar 
buiten om te kijken wat er ge-
beurd was. De politie heeft kor-
te tijd later de bewoners verzocht 
naar binnen te gaan en niet te 
blijven kijken voor de privacy van 
de slachtoffers. Het ongeval heeft 
voor een flinke ravage gezorgd. 
De weg is in beide richtingen ge-
stremd. De politie gaat onder-
zoek verrichten naar de toedracht 
van het ongeval. 
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Criminaliteit in De Ronde 
Venen verder gedaald 
De Ronde Venen - De crimina-
liteit in De Ronde Venen is in de 
eerste helft van dit jaar met 13 
procent gedaald ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar. Met 
name het aantal woninginbraken, 
fietsendiefstallen, autokraken en 
meldingen jongerenoverlast na-
men af. De daling in De Ronde 
Venen is sterker dan het gemid-
delde van de regio Midden-Ne-
derland.   Dat blijkt uit een over-
zicht van het aantal geregistreer-
de misdrijven over de eerste zes 
maanden in De Ronde Venen. Het 
aantal misdrijven in de gemeente 
laat al enige tijd een dalende lijn 
zien. In 2017 daalde de criminali-
teit met 10 procent in vergelijking 
met het jaar daarvoor en die da-
ling zet zich nu verder voort. Wer-
den in de eerste zes maanden 
van 2017 796 misdrijven geregi-
streerd, in de eerste zes maanden 
van 2018 waren dat er 679. 

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken is in 
de eerste zes maanden met 23 
procent gedaald in vergelijking 
met de eerste zes maanden van 
2017. Ook het aantal autokraken 
(- 45 procent) en het aantal fiets-
diefstallen (- 41 procent) is flink 
afgenomen en bevindt zich nu op 
het laagste niveau van de afgelo-
pen vier jaar. Een stijging is er te 
zien in de categorie geweld, waar 
het aantal misdrijven is toegeno-

men van 54 naar 61 (+ 13 pro-
cent). Deze stijging wordt deels 
verklaard door dubbelingen in de 
registratie. Zo doen soms meer-
dere partijen die betrokken zijn 
bij een geweldsincident aangifte. 
Ondank dat het om één incident 
gaat wordt hij dan twee of meer 
keer geregistreerd. 

Betrokkenheid inwoners
Een belangrijke verklaring voor 
de afname van de criminaliteits-
cijfers is volgens burgemeester 
Maarten Divendal de betrokken-
heid van inwoners bij de veilig-
heid in hun omgeving. ,,Steeds 
meer inwoners nemen deel aan 
buurtwhatsapp en Burgernet. 
Het aantal Burgernetdeelnemers 
in onze gemeente is al enige tijd 
het hoogst van heel Midden-Ne-
derland. Elke Burgernetactie le-
vert weer nieuwe aanmeldingen 
op. Recent hebben we twee suc-
cesvolle acties gehad die weer tot 
veel nieuwe aanmeldingen heb-
ben geleid. Telkens als de politie 
een oproep doet om uit te kijken 
naar een persoon of situatie, wor-
den heel veel inwoners benaderd. 
Je ziet aan de cijfers dat dit vruch-
ten afwerpt.’’ Maar ook inwoners 
die nog niet deelnemen kunnen 
hun bijdrage leveren benadrukt 
Divendal. ,,Bel in verdachte situ-
aties altijd meteen de politie via 
112.’’Aanmelden voor Burgernet 
kan via www.burgernet.nl

Zomermarkt in Uithoorn
Uithoorn - Zaterdag 4 augustus 
en zondag 5 augustus is er in Uit-
hoorn weer de jaarlijkse zomer-
markt van 10.00 tot 17.00 uur . U 
vindt er volop kramen met ver-
schillende artikelen. Er is  een 
ruim aanbod, denk onder ande-
re aan kleding, cosmetica, woon-
decoratie, speelgoed, biologische 
producten en streekproducten. 
En nog veel meer! Er zullen onge-
veer 80 kramen voor u klaar staan 
om te bezoeken. 
Uiteraard zijn er ook kramen 

met lekker eten en drinken., zo-
als:  loempia’s, bara’s, churros, pa-
tat en hamburgers etc. Natuurlijk 
ook een lekker ijskoud glas fris-
drank of een lekker kopje koffie 
voor u. Dit staat allemaal op de 
markt om het bezoek aan de zo-
mermarkt nog gezelliger te ma-
ken! De kinderen worden zeker 
niet vergeten. Buiten dit allemaal 
hebben we ook verschillende at-
tracties. Speciaal voor de kinde-
ren is er natuurlijk de bekende 
draaimolen.

Kwalitaria Zijdelwaard 
Verkoeling voor ouderen 
Het Hooge Heem
Uithoorn – Veel mensen genie-
ten volop van de tropische tem-
peraturen, maar voor veel oude-
ren is de heetste dag van het jaar 
niet makkelijk om door te komen. 
Toen Joop Vet (eigenaar Kwali-
taria Zijdelwaard) hoorde dat de 
temperatuur vrijdag op kon lo-
pen tot 37 graden, vond hij het 
tijd voor actie! Samen met zijn 
team ging hij op pad om de oude-
ren van wooncentrum Het Hooge 
Heem af te koelen met gratis ijs-
jes. Joop: “Toen ik hoorde dat het 
vandaag de heetste dag van het 
jaar zou worden, kon ik niet stil 
blijven zitten. Mijn team was ge-
lijk enthousiast over het idee om 
de ouderen op te vrolijken met 
gratis ijs!” De ouderen reageerden 
volgens Joop ontzettend dank-
baar: “Ze vonden de ijsjes niet al-
leen lekker verkoelend, maar von-
den ons bezoek ook gezellig. En 
dat was volledig wederzijds!”
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WK kanopolo voor veertien Michiel 
de Ruyter leden

Uithoorn - Na maanden van in-
tensieve training en prestigieu-
ze toernooien in binnen- en bui-
tenland, is het voor veertien le-
den van Michiel de Ruyter nu tijd 
voor de kers op de taart. Afgelo-
pen vrijdag reisden ze af naar Ca-
nada voor het WK Kanopolo. De 
U21-klasses speelden gisteren al 

hun eerste wedstrijden, vandaag 
gaan de senioren van start. Al-
les is live te volgen via www.ca-
noeicf.com. De 16-jarige Veere 
Vroon schopte het dit seizoen tot 
Jong Oranje en mag nu haar eer-
ste eindtoernooi spelen. Als jong-
ste van haar team gaat ze er vol 
frisse moed in. “Natuurlijk is het 

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ron-
de Venen en Uithoorn organi-
seert dit jaar voor de 6e keer zo-
meravondfietstochten. De eerste 
prachtige fietsavonden hebben 
we al gehad. De volgende tocht 
zal zijn op  dinsdag 8 augustus.  
We vertrekken om 19.15 u vanaf 
het Raadhuisplein in Mijdrecht.  
De afstand is circa 25 kilome-

ter. Al fietsend genieten we van 
de prachtige natuur. Ook deze 
avond weer een fraaie route in de 
omgeving van ons mooie veen-
weidegebied.
Ontdek samen de bijzonderhe-
den van dit unieke landschap 
o.l.v. IVN-natuurgidsen. Opgave 
niet nodig. Info: Anja de Kruijf 06-
58924521.

Zomerbridge blijkt 
hittebestendig
Uithoorn - Het zomerbridge blijft 
zich verheugen in warme belang-
stelling. Deze achtste avond trok 
acht en veertig paren naar de su-
per koele locatie van Colijn en die 
maakten zo weer vier lijnen mo-
gelijk. De hoogste score van al-
len viel nu eens in de A-lijn, waar 
Rina de Jong & Gerard van Beek 
als afgetekend eerste op 62,85% 
uitkwamen. Joop van Delft pro-
beerde het nu eens met een an-
dere partner en deze samenwer-
king met Ger Quelle leverde een 
keurige tweede plaats op van 
56,25%. Op drie en vier eindig-
den gezamenlijk Corry Twaalfho-
ven & Jan Koek en Jan Egbers & 
André van Herel met 52,43% en 
Cora de Vroom voegde zich met 
Ruud Lesmeister met 51,39% als 
vijfde paar nog net bij de top. In 
de B-lijn was de eerste wijn voor 
Ans Bruggeman & Elly Degenaars 
die op 60,42% kwamen. De plaat-
sen twee en drie werden gedeeld 
door Hannie van der Aat & Jaap 
Ludwig en Sonja Reeders & Rick 
Jacobs die allen 56,94% haalden. 

Dichtbij
Wies Gloudemans & Gijs de Rui-
ter zaten daar met hun 56,25% 
erg dichtbij als vierde paar en 
Renske & Kees Visser werden met 
53,13% netjes vijfde van de in to-

taal veertien. In de C-lijn werd 
de wijn kelder van Elisabeth van 
den Berg met 60,94% verder op-
gevuld, nu met behulp van Hen-
riëtte Omtzigt.  Als tweede paar 
kwamen Lia van Kessel & Thea 
Twaalfhoven door met 59,38% 
en Bep Schumacher & Joost Si-
mons legden met 56,77% beslag 
op plek drie. Hier werden vier en 
vijf met 55,73% gedeeld door Ca-
thy Troost & Atie de Jong en Tini 
Lotgerink & Tini Geling. Joke Mor-
ren & Tim Vader waren  de bes-
ten in de D- lijn met een prima 
59,44%.  Zij werden gevolgd door 
Jannie Aarsman & Marijke Knibbe 
die 54,13% bereikten. Rob Bakker 
& Anja de Kruijff deden het met 
52,68% voor een derde plaats en 
Wim Harding haalde met Debo-
ra van Zantwijk alweer het streek-
nieuws door nu vierde te worden 
met 51,96%. Wilt u ook eens ont-
snappen aan de hittegolf, kom 
dan zomer bridgen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woens-
dagavond in de oase van Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Inschrij-
ven kan per e-mail: gerdascha-
vemaker@live.nl of per telefoon 
06-83371540 en tussen 19.15 en 
19.30 uur in de zaal. De aanvang 
is om 19.45 uur en de kosten zijn 
€6,- per paar.

wel heel spannend, want alles is 
nieuw. Op normale toernooien 
heb je ongeveer vier wedstrijden 
per dag van maar nu zijn dat er 
één of twee, waarin je meteen al-
les moet geven. Daar ben je con-
stant op gefocust. Maar het team 
heeft me er heel goed in begeleid 
zodat de druk wat lager ligt. Onze 

doelstelling is om de halve finales 
te halen. Zelf wil ik vooral heel erg 
groeien in die ene week. Ook als 
team, zodat we weer door kun-
nen pakken voor het EK in Portu-
gal volgend jaar.”

Ervaren
De doelstelling om tot de laatste 
vier teams door te dringen, leeft 
bij meer ploegen van de nationa-
le selectie. Ervaren rot Bart van Es 
is al jaren een vaste kracht bij de 
Nederlandse Heren en heeft goe-
de hoop voor Oranje. “Aan het be-
gin van het jaar zei de coach heel 
terughoudend dat we voor de 
top acht moesten gaan, maar we 
hebben daarna het podium van 
een groot Europees toernooi ge-
haald en dat is eigenlijk ook met-
een de wereldtop, dus moet de 
halve finale op het WK haalbaar 
zijn. Als we ons niveau halen en 
het loopt zoals het moet, kun-
nen we nu ook op dat podium ko-
men.” Ondanks die hoge ambi-
ties is er nergens spanning te vin-
den bij de kanopolovedette. “Zo’n 
eindtoernooi is ook eigenlijk wel 
relaxed. Op dat moment heb je 
alles gedaan wat je kon doen. Ex-
tra druk is niet nodig, al het har-
de werk is al voorbij. Je traint het 
hele jaar voor dit toernooi en daar 
kun je nu de vruchten van pluk-
ken.”

Toploopster aan de start 
bij Kooijman Polderloop
De Kwakel  - A.s. donderdag 2 
augustus staat bij de 10 kilome-
ter een toploopster aan de start 
bij de 10 kilometer van de Kooij-
man Polderloop. Haar naam is Fa-
nos Tekle. Zij was al winnares op 
de 10 kilometer in 38.02 tijdens 
Uithoorns Mooiste in januari en 
gelet op de goede weersvooruit-
zichten is de kans heel groot dat 
zij deze tijd gaat verbeteren. Of zij 
ook een aanval kan doen op het 
parcoursrecord is nog een vraag-
teken, maar zij zal er zeker haar 
uiterste best voor doen.

Weersvooruitzichten 
en drinkbon. 
Vorige week lag er een warme de-
ken over Nederland en met een 
avondtemperatuur van 30 gra-
den was het bepaald geen aan-
genaam weer om hard te lopen. 
Donderdag zijn de voorspellin-
gen veel gunstiger, met een tem-
peratuur van 25 graden overdag 
zal het ´s avonds rond 20 graden 
zijn en dat maakt het voor de lo-
pers al veel aangenamer om in de 
Kwakel hard te lopen. Daarnaast 
zullen er langs het parcours van 4 
en 6 kilometer twee waterposten 
aanwezig zijn.
Als beloning voor de zweetdrup-
pels die natuurlijk wel gaan val-

len, biedt de organisatie voor al-
le deelnemers naast de gebrui-
kelijke herinnering na afloop een 
drinkbon aan die in de tent inge-
wisseld kan worden voor een ver-
frissend drankje.
De start van de 4 kilometer is 
19.15 uur en van de 10 kilometer 
20.00 uur.

IJsje voor de kinderen
Aan de 1 kilometer die om 19.00u. 
start, kan worden deelgenomen 
worden door kinderen tot en met 
12 jaar. Zij ontvangen na afloop 
een mooie medaille en een ijsje. 
Voor wie deze afstand te kort is, is 
het ook mogelijk om aan de 4 km 
mee te doen.

Speciale herinneringsmedaille 
voor de G-runners
Voor de G-runners wacht na af-
loop de speciale herinneringsme-
daille die vorig jaar is ontworpen 
ter nagedachtenis aan Carol Wijf-
je. Haar familie en AKU hebben 
gemeend om deze medaille ook 
dit jaar uit te delen aan de deel-
nemers.

Vanaf 18.00 uur kan er voor alle 
afstanden worden ingeschreven 
in de tent op het evenementen-
terrein in De Kwakel.

Van Schie en AKU versterken 
de samenwerking
Regio - Van Schie, specialist in 
grond-, weg- en waterbouw in 
Mijdrecht ondersteunt atletiek-
vereniging de laatste jaren tij-
dens Uithoorns Mooiste door 
over de sloot naar het sportpark 
een lange loopbrug neer te leg-
gen. Daarnaast was het bedrijf 
tijdens de laatste editie van Uit-
hoorns Mooiste afstandsponsor 
van de 5 kilometer en zal dat vol-

gend jaar januari weer zijn. De 
goede samenwerking tussen bei-
de partijen is sinds kort nog meer 
versterkt door het plaatsen van 
een reclamebord op de heuvel 
langs de atletiekbaan van AKU. 
Op de foto staan Bastiaan Huls-
bos namens Van Schie en Wim 
Verlaan namens AKU bij het nieu-
we bord om de band officieel te 
bekrachtigen.

Zware bekerloting
voor Legmeervogels

Uithoorn - Deze week is naast 
de competitie indeling ook 
het bekerprogramma door de 
KNVB bekend gemaakt. Voor 
diegene die de competitie in-
deling hebben gemist.

De 1ste klasse A in het District 
West 1 van het zondagvoet-
bal ziet er als volgt uit. AFC’34, 
AGB, FC Boshuizen, DSVO, Hil-
legom, Hoofddorp, JOS/Water-
graafsmeer, Legmeervogels, 
LSVV,  NVC, Uitgeest, Velsen, 
Zaanlandia en Zeeburgia

Zondag 1
Legmeervogels zondag 1 is 
voor de beker ingedeeld in 
Groep 1 poule 22. Van deze 
poule gaan de nummers 1 en 
2 door naar de nok out fase. 
In deze poule vinden wij dan 
naast Legmeervogels,  Altior ( 
2e kl.zon), TAVV ( 2e kl zat) en 
Argon (1ste kl zat) 
Het programma is Legmeervo-
gels niet gunstig gestemd. Van 
de drie te spelen duels,  is er 
slechts een thuiswedstrijd. 
Het volledige programma op 
zaterdag 1 september Argon  
– Altior en Legmeervogels – 
TAVV. Op zaterdag 8 septem-

ber TAVV – Argon. Op zondag 
9 september Altior – Legmeer-
vogels. Op zaterdag 15 sep-
tember TAVV - Altior en Argon 
– Legmeervogels.

Zondag 2
Legmeervogels zondag 2 is 
ingedeeld in de reserve pou-
le Groep 2. In deze poule zijn 
eveneens ingedeeld Hoofd-
dorp zo.3, SCH’44 zon.2 en 
KDO zon.2. Van deze poule 
gaat alleen de nummer 1 door 
naar de nok out fase
Hier is het programma als 
volgt. Op zondag 2 septem-
ber KDO 2- SCH’44 2 en Leg-
meervogels 2 – Hoofddorp 3. 
Zondag 9 september Hoofd-
dorp 3 – KDO 2 en SCH’44 2 
– Legmeervogels 2. Tenslot-
te op zondag 16  KDO 2 – Leg-
meervogels 2 en Hoofddorp 3 
– SCH’44 2.
Legmeervogels zondag 1 se-
lectie is de training gestart op 
dinsdag 31 juli. Na een 3-tal 
trainingen is het tijd voor de 
eerste test. Op dinsdag 7 au-
gustus om 20.00 uur speelt 
Legmeervogels tegen het naar 
de hoofdklasse gepromoveer-
de DEM. 

Mooie slot Vrijdagavond-
cyclus petanque
Uithoorn - De tweede en afslui-
tende speelavond van de 23e 
editie van de Vrijdagavondcy-
clus werd onder tropische om-
standigheden gespeeld. Van de 
32 equipes hadden er 25 ook de 
eerste avond in dezelfde samen-
stelling gespeeld en kwamen dus 
in aanmerking voor opname in 
de totaalstand. Het toernooi ver-
liep vlot en, net als bij de eerste 
avond, kon de prijsuitreiking nog 
voor middernacht plaatsvinden.
De spelers hadden niet te lijden 
van de warmte en de winnaars 
van de eerste avond waren ook 
nu weer goed in vorm.
Zij stonden hun tegenstander ei-
genlijk niets toe. Alleen de equi-
pe Ria v. Beek/Tanja v. Dijk (BUT/
Nieuwerkerk) wist één puntje van 
de equipe Davey Kooijman/Mar-
cel v. Nieuwenhuizen (L’Esprit/
Gouda) af te snoepen. Het is in 
de geschiedenis van dit toernooi 
nog niet eerder voorgekomen 
dat een equipe een saldo van +38 
had.
Van de equipes van Boule Union 
Thamen was het koppel Jelle Pe-
kelharing/Michiel Buchner weer 
de beste. Zij bleven deze avond 
ongeslagen en werden op pun-
tensaldo vierde. De equipe An-
dries en Nicky Petersen hadden 
weer de pech dat de loting en het 
resultaat hen in de tweede par-
tij tegen Kooijman/v Nieuwen-
huizen bracht. De “Fanny” (0-13) 
bracht hen niet van hun stuk en 
zij wonnen wel hun derde partij 
waardoor ze op de 15e plaats ein-

digden. De overige equipes van 
BUT waren weer in de midden-
moot en de staart van het klasse-
ment te vinden.

De top acht van de 
tweede speelavond:
1. Davey Kooijman/
     Marcel v Nieuwenhuizen 38 
2. Michael Voorn/
     Milan Saunier  25 
3. Justin en Albert Wuring  24 
4. Jelle Pekelharing/
     Michiel Buchner  21 
5. Tino Rodriguez/
     Tin v. Drunen Littel  19 
6. Peter Balkenende/
     Michiel Stoop  16 
7. Erik v/d Sluys/Daan Conijn  16  
8. Dirk en Mariese Mulder  14 

Voor de beste drie equipes over 
de twee avonden was ook nog 
een extra prijs.
Deze gingen naar: 
1. Davey Kooijman/
     Marcel v Nieuwenhuizen 74 
2. Michael Voorn/
     Milan Saunier 47 
3. Dennis Bakker/Teun v Oijen 35 

De equipe Jelle Pekelharing/Mi-
chiel Buchner kwam zes saldo-
punten te kort om op de derde 
plaats te eindigen, maar kunnen 
met een vierde plaats totaal best 
tevreden zijn. Het volgende toer-
nooi bij Boule Union Thamen is 
zondag 5 augustus op de accom-
modatie aan de Vuurlijn bij het 
honkbalveld. Het toernooi start 
om 10.30 uur.
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Programma Polderfeest De Kwakel
De Kwakel - Op woensdag 1 au-
gustus start het 43e Polderfeest 
met het Polder Food Festival. 
Mobile Streetfood is ook dit jaar 
weer aanwezig met gave food-
trucks om iedereen van een heer-
lijke hap te voorzien.  De muzika-
le omlijsting van het Polder Food 
Festival wordt verzorgd door Jazz 
band Brassta la Vista, de Folkband 
Boxin’ the Vox en Mark Fledder-
man. Vanaf 17.00 uur is het terrein 
open en staan de heerlijke hapjes 
bij de foodtrucks op u te wachten. 
Entreekaarten voor het Polder 
Food Festival zijn in de voorver-
koop voor 15 euro verkrijgbaar 
bij Supermarkt Quakel (kinderen 
4 t/m 12 jaar: € 8,50). Woensdag-
avond bij de tent kosten de kaar-
ten € 20,00. Rond 22.00 uur is het 
Food Festival afgelopen.

Donderdag
Op donderdag 2 augustus gaat 
de 30e Kooyman Polderloop van 
start. Deze wordt georganiseerd 
in samenwerking met atletiekver-
eniging AKU uit Uithoorn. Er zijn 
afstanden van 1 km, 4 en 10 km 
en een G-run van 2,6 km. De Pol-
derloop start om 18.30 uur met 
de G-run gevolgd door de kinder-
run om 19.00 uur, de 4 km. loop 
om 19.15 uur en de 10 km. loop 
om 20.00 uur. De prijsuitreiking 
van de 10 km is rond 21.15 uur in 
de feesttent. Daarna kunt u onder 
het genot van een frisje of een 
drankje nog even napraten of de 
beentjes even losschudden op de 
beat van de muziek.

Vrijdagmiddag
Op vrijdagmiddag 3 augustus 
staat een DJ workshop op het 
programma voor kinderen van 
groep 3 t/m 8 van de basisschool. 
Hoe mix je 2 nummers aan el-
kaar? Wat is beatmatchen? Hoe 
werkt scratchen? Tijdens de DJ 
workshop leer je het vooral door 
het zelf te doen. Om iedereen een 
kans te geven om mee te doen 
zijn er 2 sessies van ongeveer een 
uur. Wil je zeker zijn van een plek-
je, dan kun je jezelf aanmelden 
door een e-mail te sturen naar in-
fo@polderfeest.nl. Als je je aan-
gemeld hebt krijg je uiterlijk een 
dag voor de workshop een be-

richt op welk tijdstip je wordt ver-
wacht. Er is ook een show voor 
de kleinere kinderen. Clown Co-
co Christal – de clown die altijd 
lacht – start om 14.00 uur met 
zijn show.

Vrijdagavond
Vrijdagavond 3 augustus komen 
Tino Martin, de Wild Piano’s en DJ 
Jordiz een feestje bouwen in De 
Kwakel. Tino Martin heeft al een 
paar keer in een uitverkocht Zig-
go Dome gestaan, maar vrijdag-
avond is voor deze volkszanger 
de feesttent in De Kwakel even-
tjes het “Tino-dome”. De Wild Pi-
ano’s maken het feestje vrijdag-
avond compleet. Een vaste play-
list hebben ze niet en vanuit de 
tent kunnen allerlei verzoekjes 
worden ingediend. Het belooft 
een groot meezing-feest te wor-
den waarbij werkelijk alle mu-
ziekgenres voorbij kunnen ko-
men! Het feest begint om 21.00 
uur en de toegangsprijs bedraagt 
€ 12,00.

Zaterdagmiddag
Zaterdagmiddag 4 augustus staat 
al jaren in het teken van de Zes-
kamp, waarin sportiviteit en ge-
zelligheid samen gaan. De zes-
kamp start om 14.00 uur. De zes-
kamp is een populair onder-
deel van het Polderfeest. Al eni-
ge weken was het maximum aan-
tal teams ingeschreven en in-
schrijven voor de zeskamp is dus 
niet meer mogelijk. Maar als toe-
schouwer is  het zeker genieten 
langs de kant om te kijken naar 
het bonte schouwspel van spe-
lers. 
Ook voor de kinderen is op zater-
dagmiddag een programma. Om 
14.00 uur start het traditionele 
kleien en er staan (gratis) attrac-
ties, waaronder een ritje door het 
dorp.

Zaterdagavond
Op zaterdagavond gaan we Maxi-
maal met de PartyFriex. Hun de-
buutsingle “Allemaal Voor Jou” 
was direct een knaller en met hun 
laatste hit “Ik moet zuipen” krij-
gen ze het dak er in De Kwakel 
wel af. Ook de Daredevils staan 
zaterdagavond in de feesttent. 

Als een donderslag bij heldere 
hemel knallen zij door de geluids-
barrière en laten een spoor van 
confetti, lege glazen en voldoe-
ning achter. De feesttent is om 
21.00 uur open en de entree be-
draagt €12.00.

Laatste dag
De laatste dag van het 43e Pol-
derfeest is de familiedag met een 
uitgebreid programma voor al-
le leeftijden. Om 13.00 uur zul-
len Skye en Marshall van Paw Pa-
trol de familiedag openen. Na de 
opening is er een Meet & Greet 
en staan de fotografen klaar voor 
de fotoshoot. Ze hebben een ca-
mera die de foto’s direct afdrukt, 
dus je krijgt je foto gelijk mee! Op 
het terrein staan  vele kinderat-
tracties, zoals springkussens, een 
draaimolen, mini-quads, schmin-
ken, trampolines, het speelpaleis 
en nog veel meer. In de tent kun-
nen de kinderen ook knutselen. 
De kinderen kunnen een strip-
penkaart kopen en daarmee alle 
spelletjes doen. 

Langzaam fietsen
Om 15.00 uur start het Kwakels 
kampioenschap langzaam fiet-
sen. Het spel is simpel: wie doet 
er het langst over om een traject 
van 10 meter af te leggen zonder 
met zijn voeten de grond te raken 
of buiten de lijnen te fietsen. Ook 
straattheater ontbreekt niet; De 
witte Pierrot zal met zijn “power-
skips” over de velden van het Pol-
derfeest jumpen en daarbij ook 
nog jongleren.

Disco
Nieuw op het Polderfeest is de Si-
lent Disco. Ben je even klaar met 
de muziek van de DJ, wil je even 
rustig genieten van je eigen mu-
ziek, of juist lekker stuiteren op 
een stevige beat,  kom dan met 
je eigen mobieltje, MP3 speler 
etc. naar de Silent Disco. Koppel 
je mobieltje, zet de koptelefoons 
op en ga lekker uit je dak op je ei-
gen muziek

De band “Hollands Diep” zal de-
ze middag op het buitenpodi-
um de beste Nederpophits uit 
50 jaar popgeschiedenis ten ge-
hore brengen. Vanaf 17.00 staat 
Samantha Steenweek in de feest-
tent om met haar Nederlandse re-
pertoire en smartlappen het Pol-
derfeest nog één keer op z’n kop 
zetten. Het Polderfeest sluit op 
zondag om 18.00 uur.






