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Dorpshart aan de Amstel 
sluitstuk van een ambitieus plan

Hij toont zich daarin ambitieus, 
maar hij heeft het niet alleen voor 
het zeggen. Er zijn immers legio 
regels, aandachtspunten en par-
ticipatietrajecten die bij de uit-
voering een rol spelen waarmee 
hij rekening dient te houden. Een 
van de grootste uitdagingen is 
het samensmelten van het (ou-
de) dorpscentrum waarbij de hui-
dige Koningin Máximalaan vanaf 
de Irenebrug tot aan de kruising 
met de Laan van Meerwijk vervalt 
als weg voor het doorgaande ver-
keer. Iets waartegen veel bezwaar 
is aangetekend door belangheb-
benden en wat nog steeds onder 

de rechter, c.q. Raad van State, is. 
Het wachten is op de uitspraak en 
tot zolang kan de gemeente niet 
verder met haar plannen die ver-
band houden met de vorig jaar 
gekozen variant ‘Dorpshart aan 
de Amstel,’ hoe graag men ook 
stappen zou willen ondernemen 
om met dit project te starten. Jan 
Hazen ziet het als het sluitstuik 
van een ambitieus dorpsplan dat 
veel mogelijkheden biedt, maar 
ook nogal wat haken en ogen in 
zich bergt. Het is tenslotte niet 
niks om een compleet dorpscen-
trum te gaan herinrichten waarin 
alle partijen zich kunnen vinden. 

Dat vraagt bovendien om oplos-
singen voor de diverse proble-
men die zich voordoen.

Wachten op uitspraak
Globaal gezien gaat het om het 
gebied dat begrensd wordt door 
de Dorpsstraat, Prinses Irenelaan, 
Thamerlaan en Koningin Máxi-
malaan. Voor het aansluitende 
Oranjekwartier bestaan verder 
ook nog plannen voor renovatie, 
sloop, nieuwbouw e.d., wat onder 
het regime van woningcorporatie 
Eigen Haard valt. “We hebben af-
gesproken dat we nog niets doen 
zolang er geen uitspraak is op de 
bezwaren betreff ende het stukje 
Koningin Máximalaan in het cen-
trum. 
Vervolg elders in deze krant.
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Uithoorn - Wethouder Jan Hazen wil graag nog tijdens zijn zit-
tingsperiode samen met het college en de raad een aantal zaken 
verwezenlijkt zien die al zo lang op de planning staan in Uithoorn.

Nog geen duidelijkheid 
over brand in zonnepanelen
Vinkeveen – De oorzaak van de 
brand in de zonnepanelen bij drie 
nieuwe woningen in Vinkeveen, is 
nog niet vastgesteld. Het onder-
zoek is in volle gang. Niet alleen 
de bewoners en de verzekerings-
maatschappijen, maar ook de ei-
genaar van de woningen, Wo-
ningbouwvereniging Groen West 
, de brandweer en de gemeen-

te De Ronde Venen, hoopt dat er 
snel duidelijkheid komt, hoe het 
kon dat deze zonnepanelen met 
de extreme warmte in brand kon-
den vliegen.
De verbranden panelen zijn van 
het zwaar beschadigde dak ver-
wijderd en zijn in onderzoek. 
Twee weken geleden in de enor-
me warmte ontstond er brand in 

een van panelen en deze brand 
sloeg heel snel door naar nog 
twee woningen. Alle drie de wo-
ningen zijn momenteel onbe-
woonbaar en de huurders zijn el-
ders ondergebracht.
Er is veel waterschade ontstaan. 
Voor de bewoners een ramp. Zij 
woonden pas een paar maanden 
in deze nieuwe woningen.

Mijdrecht – In de nacht van dins-
dag op woensdag 8 augustus, 
rond 01.00 uur wilde de bewoner 
van de woning boven de Pizze-
ria in de Anselmusstraat naar bed 
gaan, toen hij een vreemde lucht 
rook. Hij dacht aan gas en belde 
de politie. De politie en de brand-
weer roken deze vreemde lucht 
ook en ook zij dachten aan gas. 
Daar de geur van buit de pizzeria 

kwam werden alle woningen bo-
ven deze ‘ vier winkels’ op last van 
de politie ontruimd. De bewo-
ners werden uit hun bed getrom-
meld en kregen onderdak bij een 
van de bewoonsters van de Mid-
rethstraat. Na ruim anderhalf uur 
werd het sein veilig weer gege-
ven. De gaslucht bleek een lek-
kende scooter te zijn, die een fi k-
se benzine walm verspreidde.

Ontruiming na “gaslucht’ in 
Pizzeria aan de Anselmusstraat

Regio - Kusje erop en een pleis-
ter plakken: dat kan iedereen. 
Maar wat als je kind uit een klim-
rek valt en niet meer reageert? Of 
als je partner met klussen uitge-
schoten is met een zaag en een 
fl ink bloedende wond heeft? Dan 
moet je in actie kunnen komen! 
Leer bij onze EHBO vereniging 
wat je moet doen en wat je ook 
vooral níet moet doen.
Wij bieden je een interessante 
opleiding waarin we je alle facet-
ten van de eerste hulp leren. On-
ze lessen worden gegeven door 
enthousiaste en ervaren instruc-
teurs die altijd met plezier hun 
kennis en kunde delen.

Dinsdagavond
Op dinsdagavond 9 oktober 2018 
start de opleiding voor het di-
ploma eerste hulp inclusief AED 
training (ook voor baby en kind) 
en de module verbandleer. In 
11 lessen, die gegeven worden 
in sport- en activiteitencentrum 
De Scheg, word je opgeleid tot 
eerstehulpverlener. Het lesgeld 
voor de cursus bedraagt 195 eu-
ro. Dit bedrag is inclusief cursus-
boek, verbandmateriaal en exa-
menkosten. Veel ziektekostenver-
zekeraars vergoeden (een deel 
van) de kosten van een EHBO op-
leiding. Informeer hiernaar bij je 
verzekeringsmaatschappij.

Iedereen vanaf 16 jaar kan deel-
nemen aan deze cursus die afge-
sloten wordt met een internatio-
naal erkend examen en diploma. 
De cursus wordt gegeven vol-
gens de richtlijnen van Het Oran-
je Kruis. 

EHBO herhalingslessen
Natuurlijk kun je bij ons ook je 
herhalingslessen volgen. Deze 
beginnen op 2 oktober weer. Dus 
zoek je een goede en gezellige 
vereniging? Kom dan bij de KNV 
EHBO afdeling Uithoorn! Kijk voor 
meer informatie op onze website 
http://ehbo-uithoorn.nl/cursus-
informatie/cursus-ehbo/ en meld 
je gelijk aan! Natuurlijk kun je ook 
contact opnemen met de secre-
taris van de vereniging: Ria van 
Geem, via e-mail: ehbouithoorn@
kabelfoon.net.

EHBO: ook voor jou!

Autobrand
Wilnis – Zondagavond om-
streeks 22.30 uur kreeg de 
brandweer een melding dat 
er aan de Herenweg in Vin-
keveen een auto in de brand 
stond. De brandweer was 
snel ter plaatse en kon voor-
komen dat een tweede auto 
vlam vatten. De oorzaak van 
de brand is nog onbekend. 
Brandstichting wordt niet 
uitgesloten. 

Rijbewijs kwijt
Vinkeveen – In de nacht van 
zondag op maandag jl. raak-
te een Vinkevener zijn rij-
bewijs kwijt. De politie nam 
hem deze af, aangezien hij 
beschonken achter het stuur 
zat. De man was opgevallen 
door zijn rijgedrag. In Nieuw-
veen reed hij half over de 
stoep. Bij de blaastest had de 
man vijf keer de toegestane 
hoeveelheid alcohol in zijn 
lijf te hebben. 

Fietser gewond
Mijdrecht - Vrijdagmid-
dag rond vijf uur raakte een 
vrouw gewond toen zij werd 
aangereden op de Rondweg. 
Zij stak over via het zeebra-
pad bij de Rondweg, toen 
zij geschept werd door een 
auto. Zij is met een gebro-
ken been naar het zieken-
huis vervoerd. 7 uur is een 
vrouw gewond geraakt bij 
een ongeluk op de Rondweg 
in Mijdrecht.

Figuranten gezocht
Regio - Voor de fi lm ‘Korte Kuitspier’ met Henry van Loon in de 
hoofdrol, (bekend van de Luizenmoeder) zijn wij op zoek naar di-
verse fi guranten. De draaidag is op 26 augustus in Uithoorn. In-
teresse? Mail naar maat.pien@gmail.com
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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 Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

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
Hofland 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.slachtofferhulp.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.

TYMPAANDE 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 Hoff, 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
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
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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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Kunstschilder Alex 
Stempels in Wilnis
Wilnis - De kunstwinkel van “Bo-
ven Verwachting” is op zaterdag 
18 en 25 augustus van 10.00 tot 
16.00 uur geopend. Na jaren in 
Abcoude gewoond te hebben 
heeft Alex Stempels zich sinds 
maart in Wilnis gevestigd. Van 
oorsprong was Alex, Art direc-
tor en heeft als kroon op zijn re-
clamecarriére 23 jaar leiding ge-
geven aan zijn eigen bedrijf ge-
naamd: Stempels+Oster design. 
Na zijn actief werkzame leven is 
Alex met succes het penseel gaan 
hanteren en heeft al veel beken-
den uit de sport en televisiewe-
reld geportretteerd. Sinds twee 
jaar geeft hij schilder workshops 
die hij ook in Wilnis gaat geven. 
Hij vindt het bijzonder om te zien 
hoe mensen in een korte periode 
zich in de schilderkunst ontwik-
kelen en versteld staan van hun 
eigen kunnen. De winkel is mo-
menteel ingericht met het eigen 
werk van Alex die beide weeken-
den zelf tekst en uitleg geeft. Het 
adres: Herenweg 298a in Wilnis.

Met St. Tjitze Hesselius
Naar Museum Boymans 
van Beuningen 
De Ronde Venen - Op woens-
dag 22 augustus organiseert de 
St. Tjitze Hesselius een bezoek 
aan het Rotterdamse museum 
Boymans van Beuningen. Alleen-
gaande ouderen zijn van har-
te welkom om mee te gaan, er 
is plek voor 50 personen en ook 
deze keer geldt vol = vol. We ver-
trekken op woensdag 22 augus-
tus om 9.45 uur vanaf de parkeer-
plaats bij Argon met de bus van 
Wintours naar Rotterdam. Daar 
aangekomen kunnen we, na een 
kopje koffie, genieten van de uit-
gebreide collectie kunstvoorwer-
pen die de afgelopen 400 jaar 
zijn verzameld. Om ca. 16.00 uur 
vertrekken we weer terug naar 
Mijdrecht. De activiteiten van de 
stichting zijn voor alleengaande 
ouderen, aanmelden is verplicht. 

Dat kan via info@tjitzehesselius.
nl of als u geen internet heeft via 
een van de Servicepunten. Aan 
dit uitje zijn geen kosten verbon-
den anders dan uw gezelligheid 
en interesse. 
Tjitze Hesselius was een Mijdrech-
tenaar die zijn hele leven vrijgezel 
is gebleven. Toen hij ouder werd 
besefte hij dat het alleen zijn ook 
zijn mindere kanten had, dat zag 
hij bij zichzelf maar vooral ook bij 
andere ouderen. Dit heeft hem 
doen besluiten om zijn nalaten-
schap in te zetten voor de be-
strijding van eenzaamheid bij ou-
deren in De Ronde Venen. Voor 
meer informatie over de stichting 
en de activiteiten volg onze Face-
bookpagina @St.TjitzeHesselius 
of neem een kijkje op www.
tjitzehesselius.nl 

Open Huis 
de Paraplu

Mijdrecht - De zomer is nog in 
volle gang, maar de vrijwilligers 
van de Paraplu hebben niet stil-
gezeten. Zij hebben intussen 
weer een keur aan leuke activitei-
ten georganiseerd voor de inwo-
ners van de Ronde Venen. Of het 
nu gaat om nieuwe inspiratie op 
te doen of gewoon gezellig met 
anderen samen een activiteit te 
ondernemen, er is altijd wel iets 
van u keuze te vinden. Een greep 
uit ons programma aanbod: di-
verse spelactiviteiten, yogales-
sen, schilderen, taallessen, stijl-
dansen, mandala’s maken of 
klanksessies bijwonen. U kunt op 
onze website of in ons program-
maboekje alvast eens rustig rond-
kijken naar de mogelijkheden die 
de Paraplu te bieden heeft. Om u 
extra behulpzaam te zijn wordt 
op zaterdag 25 augustus een in-
formatieve dag gehouden van 
10.00 - 13.00 uur, wat tevens een 
algemene inschrijfdag is. Tijdens 
dit ‘Open Huis’ kunt u kennisma-
ken met diverse docenten en/of 
begeleiders op het gebied van 
spel, creativiteit, ontspanning of 
taal. Zij kunnen u toelichten wat 
de inhoud is van hetzij een kor-
te of langere cursus, een boeien-
de workshop of een spelactiviteit. 
De betrokken docenten zijn al-
len goed thuis in hun vakgebied 
en dragen hun kennis met passie 
over. U bent van harte welkom!
InschrijvenAanmelden kan recht-
streeks via de website op www.
stichtingparaplu.nl. U kunt het 
programmaboekje met inschrijf-
formulier ook afhalen bij de Pa-
raplu of het gemeentehuis in 
Mijdrecht. Het ingevulde in-
schrijfformulier levert u in bij de 
Paraplu op de Pieter Joostenlaan 
28 te Wilnis. Via onze email in-
fo@stichtingparaplu.nl  kunt u te-
recht voor vragen.

Plaatsen vrij in filosofie-
leesgroep 
Regio - Wilt u boeken lezen 
over filosofie die u bijblijven, 
daarover inspirerende gesprek-
ken voeren en nieuwe mensen 
ontmoeten?  In onze filosofie-
leesgroep in Vinkeveen is plaats 
voor nieuwe leden.  De leesgroep, 
die is opgericht door de landelij-
ke stichting Senia, komt op een in 
onderling overleg te bepalen da-
tum, alleen overdag, bijeen. De 
leesgroepen filosofie van Senia 
kiezen uit een door deskundigen 

samengestelde boekenlijst. De 
discussie over de boeken vindt 
plaats aan de hand van leeswij-
zers met samenvattingen, recen-
sies en discussievragen. Meer in-
formatie over de werkwijze is te 
vinden op de website www.senia.
nl.  Als u belangstelling hebt, kunt 
u voor meer informatie terecht bij 
de contactpersoon van de lees-
club, Marijke Kruijs, te bereiken 
via jellemakruijs@gmail.com of 
telefonisch: 06 12930333.

Buitenpodium ‘Over-
het-water’
Vinkeveen - Op zaterdag 18 au-
gustus is er een buitenpodium 
met verhalen en muziek op en 
aan het water van de Vinkeveen-
se Plassen. Inschepen bij Klink-
hamer, Baambrugse Zuwe 143 in 
Vinkeveen. 
Afvaart: 19.00 uur. We varen met 
een oude vrachtboot de plas op 
en luisteraars kunnen op het dek 
plaatsnemen. Neem een deken-
tje of iets warms mee, het kan al 
fris worden op het water. Met de 

wind in het riet en de kabbelen-
de golven gaan de verhalen stro-
men en genieten we van bijpas-
sende muziek. Vertellers: Ineke 
de Jongh van Lytse Theater Pro-
ducties uit Utrecht en Elza Vis van 
Binnenste-Buiten. Muziek: Mei-
di Goh. Een bijdrage in de kosten 
wordt zeer op prijs gesteld. Graag 
even melden als je komt: 06 23 15 
0498 of elza@binnenste-buiten-
verhalen.nl, zodat er voor ieder-
een plaats is.

Culinaire verrassing
Nissan Nieuwendijk 
trakteert
Uithoorn - Begin augustus ver-
raste Nissan Nieuwendijk een 
van haar klanten met een fantas-
tisch cadeau. Onder alle mensen 
die in het eerste hal�aar van 2018 
een nieuwe Nissan bij kochten bij 
Nieuwendijk werd een exclusief 
6-gangendiner voor twee perso-
nen bij sterrenrestaurant Aan de 

Poel in Amstelveen verloot.  Me-
vrouw Bartling, die enige maan-
den geleden een gloednieuwe 
Nissan Micra aanschafte, werd de 
gelukkige. Zij kreeg de voucher 
van Mike Runge uitgereikt en zal 
zeker heerlijk gaan genieten van 
deze exclusieve culinaire verras-
sing.

SOSTHEHIKE.NL

HOE VER KAN JIJ GAAN
 IN 24 UUR?
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut 
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 
0297-563183

Ooit van de Rode Lijster ge-
hoord? Daar komen er steeds 
meer van. Sommige Rode Lijs-
ters zijn klein, andere groot, ze 
kunnen opvallen of juist kleur-
loos zijn, lawaaierig of stilletjes 
en, dat is het meest wonder-
lijke, ze worden niet alleen al-
gemener, maar ook zeldzamer. 
De huismus is een Rode Lijster, 
het korhoen, de huiszwaluw, 
de koekoek, de boerenzwaluw, 
de torenvalk, de nachtegaal en 
nog tachtig andere vogelsoor-
ten die als broedvogel uit Ne-
derland dreigen te verdwijnen. 
Daarom staan ze op de Rode 
Lijst, een lijst die steeds langer 
wordt. Er staan ook vogels op 
die hier altijd doortrokken of 
overwinterden, maar die we 
nu steeds minder zien. Rode 
Lijsters zijn slecht nieuws. Het 
goede nieuws zijn de Groene 
Lijsters, al is hun lijst minder 
lang. Zo horen we de zwart-
kop de laatste jaren steeds va-
ker. Zwartkop? Hebben we de 
handen niet vol aan Zwarte 
Piet? Zwartkop, ja, een vogel-
tje dat er van een afstand een 
beetje uitziet als een zwart-wit 
koolmees. Meneer draagt een 
zwart petje en mevrouw een 
bruin, maar die noemen we 
toch gewoon zwartkop. Vogel-
namen zijn niet altijd gender-
neutraal. Over gender gespro-
ken, jonge zwartkopmannen 
zetten in hun jeugd een bruine 
pet op hun kop. Dat het goed 
met ze gaat komt omdat er in 

Nederland steeds meer vol-
groeide bomen zijn met aller-
lei ondergroei van struiken. In 
bossen, maar ook in woonwij-
ken. Daar houden zwartkop-
pen van. De afgelopen winters 
zag ik ze regelmatig op mijn 
voedertafel, want de waaghal-
zen onder hen overwinteren 
steeds vaker hier. Zoals ande-
re insecteneters schakelen ze 
dan over op een dieet van za-
den, bessen en allerlei snacks 
die mensen hen aanbieden. 
Daarbij nemen ze wel een risi-
co. Als de winter kwakkelt heb-
ben ze mazzel en kunnen ze 
eerder een territorium bezet-
ten dan de wegtrekkers, maar 
te strenge vorst overleven ze 
niet. Zwartkoppen laten zich 
niet zo makkelijk zien, ze ver-
bergen zich liever in het ge-
bladerte. Maar horen doe je 
ze wel, en hoe! De zwarte pet-
jes zijn echte zangtalentjes (de 
bruine houden hun snavel), 
hun heldere lied is een aan-
winst voor het Groot Lente Vo-
gelkoor. Ze klinken een beetje 
als een roodborst, alleen niet 
zo weifelend, veel enthousi-
aster en voller. Nu, in augus-
tus, zijn ze helaas uitgezongen, 
maar volgend voorjaar zullen 
we ze weer volop horen. Groe-
ne Lijsters kunnen de Rode 
niet vervangen, toch verzach-
ten ze wel het leed, zeker als ze 
zingen als de zwartkop. 

Jaap Kranenborg  

Groene lijsters met 
zangtalent

Zwartkop  vrouw Zwartkop man

Dorpshart aan de Amstel 
Sluitstuk van een 
ambitieus plan
Vervolg van de voorpagina.

Dat betreft voornamelijk de tij-
delijke inrichting die destijds in 
2014 is voorgesteld. Mocht de ge-
meente daarbij in het gelijk wor-
den gesteld is het een uitdaging 
om het verkeerstechnisch eerst 
goed te regelen door hiervoor 
oplossingen aan te dragen alvo-
rens je verder kan gaan,” licht Ha-
zen toe tijdens een gesprek wat 
wij onlangs met hem hadden 
over deze onderwerpen. “Hoe 
dan ook is het wel de bedoeling 
dat er zo weinig mogelijk ver-
keer via de huidige route naar 
en door het centrum gaat, want 
anders kan je die plannen die er 

zijn nooit realiseren. Je moet het 
doorgaande verkeer zodanig ont-
moedigen dat het niet meer aan-
trekkelijk wordt om door het cen-
trum van Uithoorn te willen rij-
den, voor zover dat dan nog mo-
gelijk is. Ik begrijp dat het soms 
zo druk is op de N201 dat men 
komende vanuit de richting Haar-
lem/Hoofddorp toch nog liever 
de ‘oude weg’ via Aalsmeer en Uit-
hoorn kiest om richting De Ron-
de Venen/A2 te gaan. Samen met 
de gemeente De Ronde Venen 
en de Provincie Utrecht worden 
momenteel plannen bestudeerd 
om de doorstroming met na-
me in De Ronde Venen te bevor-
deren, waardoor in principe ook 

Uithoorn wordt ontlast. Betekent 
het dat we nu helemaal stilzitten 
met betrekking tot dat centrum-
gebied, nee! We zijn momenteel 
bezig met een landschapsarchi-
tect en een stedenbouwkundige 
om te kijken of we met de gege-
vens die we nu hebben, zoals ver-
keersstromen, de behoefte aan 
woningen, winkels en groen, al-
vast een plan kunnen opzetten 
waarmee we, als we mogen be-
ginnen, kunnen doorpakken. 
Vanzelfsprekend met goedkeu-
ring van de raad. Dat is best een 
ingewikkeld proces waarover de 
inwoners van Uithoorn nu ook 
kunnen meedenken via de web-
site: www.uithoorndenktmee.nl.”

Plan B?
Bij het beeld dat Hazen voor ogen 
heeft, ziet hij straks niet alleen 
een omgeving met winkels, maar 
meer een woon- en gezellig ver-
blijfsgebied dat ook aansluiting 
heeft met enerzijds de Waterlijn 
en anderzijds het Amstelplein 
en waar je tevens iets kan orga-
niseren zoals een evenement. 
Vanzelfsprekend is daarbij door-
gaand (landbouw- en vracht)ver-
keer niet meer aan de orde. Daar 
is zijn visie ook op gebaseerd. 
Het wordt echter een stuk moe-
lijker om een en ander te realise-
ren als de bezwaarmakers in het 
gelijk worden gesteld. Dan heeft 
Uithoorn een probleem om haar 
plannen, waarvan de oorsprong 
al van tientallen jaren geleden 
dateert, uit te voeren. Of er dan 
een plan B is?... Eerst de uitspraak 
maar eens afwachten! Al met al 
wil de wethouder Uithoorn niet 
alleen verkeerstechnisch bereik-
baar, maar ook leefbaar houden. 
Hij geeft aan dat het college in 
dat licht begonnen is met het op-
zetten van een bereikbaarheids-
visie 2030. Dat lijkt ver weg, maar 
tussen plannen en uitvoering zit-
ten soms jaren en dan komt het 
ineens heel dichtbij. Hazen: “Uit-
gangspunt daarbij is dat we sa-
men met de provincie gaan kij-
ken hoe we ook in de toekomst 
kunnen zorgen dat de doorstro-
ming om het dorp heen, maar 
ook de bereikbaarheid van de ge-
meente zelf, kunnen blijven waar-
borgen. Daarbij wordt ook de in-
zet van de toekomstige Amstel-
tram betrokken.” Het stilzitten en 
afwachten tot er wat gebeurt is er 
wat de wethouder betreft niet bij, 
ook al lijkt het voor de inwoners 
dat de gemeente maar bar weinig 
doet. Die zien pas resultaat op het 
moment dat bij wijze van spreken 
de schop in de grond gaat. En dat 
laatste sluit nu juist prachtig aan 
bij de ambitie van wethouder Ha-
zen! 
Zijn visie op andere actuele za-
ken die in Uithoorn een rol spe-
len leest u in een van de volgen-
de edities.

Jubilerende koor organiseert het 
Shantyfestival
De Ronde Venen - Het is feest bij 
Shanty & zeemanskoor de Turf-
schippers uit Vinkeveen. Dit jaar 
op 1 September is het 10 jaar ge-
leden dat het koor een officië-
le status kreeg. Al een jaar hier-
voor waren de Turftrappers, zo-
als ze zich toen noemde, al met 
een kleine groep in touw om wat 
zeemansliedjes in te studeren en 
op beperkte schaal te laten ho-
ren. Het koor is inmiddels uitge-
groeid tot een veelgevraagd koor 
zowel binnen als buiten de Ron-
de Venen. Het eigen shantyfes-
tival, ontstaan tijdens het 5-jarig 
bestaan, staat goed bekend in de 
shantywereld alsmede ook het 
meezingfestijn wat het koor in 
Januari organiseert. Zaterdag 25 
augustus is de grote dag voor de 
Turfschippers aangebroken. Het 
zesde Shantyfestival vindt plaats. 
Liefst vijf koren doen mee aan 

dit gratis Festival waar de meest 
uiteenlopende (zeemans) liede-
ren te horen zijn. Met een hapje 
en een drankje in de nabijheid is 
het dan ook goed toeven op het 
Boeiplein in Vinkeveen. 

Deelnemers 
Ankeveens Havenloos mannen-
koor, Shantykoor De Vechtse Par-
levinkers…Maarsen, Shantykoor 
Stuurloos…Schiedam, De Pira-
tenmeiden…De Ronde Venen, 
Shanty & zeemanskoor de Turf-
schippers

Het Ankeveens Havenloos man-
nenkoor is vijftien jaar geleden 
begonnen als een geintje van 
twee Ankeveners die na een pot-
je tennis tegen elkaar zeiden: “We 
zouden eens een mannenkoor 
moeten oprichten, een koor dat 
mooie smartlappen en zo zingt: 

een Shantykoor.” En nu vijftien 
jaar verder is het koor nog altijd 
springlevend al is vorig jaar een 
nieuwe start gemaakt met enke-
le nieuwe comboleden. Dit com-
bo bestaat uit meerdere accorde-
onisten, een slagwerker en sinds 
een jaartje ook een basgitaar. Het 
koor bestaat uit zo’n 45 man on-
der leiding van dirigent Hans van 
Ingen. Gemiddeld zijn er 10 tot 15 
optredens per jaar. 

Shantykoor De Vechtse Parle-
vinkers werd in 2002 opgericht 
en bestaat in 2018 dus acht-
tien jaar. In de achterliggende ja-
ren heeft het koor zich ontwik-
keld tot een veel gevraagd shan-
tykoor dat shanty’s en zeemans-
liederen ten gehore brengt. Het 
koor heeft een zeer gewaardeerd 
en afwisselend repertoire. Ze be-
staan uit 50 zingende leden. Het 

heeft twee dirigenten die om en 
om het koor tijdens repetities en 
optredens leiden. Als een van de 
weinige shantykoren in Neder-
land heeft het koor naast manne-
lijke solisten ook een vrouwelijke 
solist. Tevens wordt het koor door 
drie accordeonisten begeleid en 
heeft het ook 3 Cd´s uitgebracht.

Shantykoor Stuurloos is in 2005 
opgericht door Henk de Zeeuw 
en is dus al 13 jaar actief. Inmid-
dels behoren zij bij de beste shan-
tykoren in Nederland. Het koor 
bestaat uit 40 Zangers en een 
scheepskapel van 5 man, men 
zingt Shantyliederen uit de div. 
scheep varende Naties. Buiten 
de ´gewone´ optredens bij diver-
se gelegenheden, springen voor-
al de vele bezoeken aan de, zo-
wel binnen als buitenlandse, fes-
tivals eruit, dit jaar werd het koor 
al liefst elf keer uitgenodigd voor 
een deelname. Inmiddels heeft 
het koor 3 Cd´s uitgebracht.

De Piraten Meiden waren de ver-
rassing van het vorig festival en 
konden rekenen op veel bijval 
van het publiek. Zo´n 20 fraai uit-
gedoste zeemansvrouwen zin-
gen de ´echte´ zeemansliederen 
die de aanwezigen ongetwijfeld 
uitnodigen om mee te zingen. 
Deze piraten meiden staan in 
(goede) relatie met de Turfschip-
pers en zullen dan ook door en-
kele van hun muzikanten onder-
steund worden.

Shanty & zeemanskoor de Turf-
schippers is de organisator van 
dit inmiddels 6e Shantyfestival. 
Het koor is opgericht in 2008 en 
viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan. 
De bezetting van de Turfschip-
pers bestaat inmiddels uit 34 zan-
gers 5 muzikanten, een dirigent 
en 2 verzorgsters. Alle zangers 
komen uit de gemeente De Ron-
de Venen. Er wordt zo’n 20 tot 25 
keer per jaar opgetreden. Naast 
het festival organiseert het jubi-
lerende koor in februari ook het 
meezingfestijn in het Turfschip-
perscafé. Mede door de aparte 
combo samenstelling is het mo-

gelijk om afwijkende zeemans-
nummers te zingen die bij andere 
shantykoren in Nederland meest-
al niet te horen zijn. De turfschip-
pers willen nog wel graag uit-
breiden en zijn op zoek naar een 
dirigent(e), accordeonist(e) en 
enkele zangers.

Programma
11.50 uur Opening Nancy van Rijn 
Directeur Regiobank Vinkeveen
12.00 - 12.30 uur Shanty & zee-
manskoor de Turfschippers
12.40 - 13.10 uur Ankeveens Ha-
venloos Mannenkoor
13.20 - 13.50 uur Shantykoor 
Stuurloos

14.00 - 14.30 uur De Vechtse Par-
levinkers
14.40 - 15.10 uur Shanty & zee-
manskoor de Turfschippers
15.20 - 15.50 uur Piratenmeiden
16.00 - 16.30 uur Ankeveens Ha-
venloos Mannenkoor
16.40 - 17.10 uur Shantykoor 
Stuurloos
17.20 - 17.50 uur De vechtse Par-
levinkers
18.00 uur Gezamenlijke afsluiting 
koren

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

molenfonds.nl
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Marktkoopman
van de week

Een van de toppers van de 
weekmarkt in Mijdrecht is wel 
de groente & fruitspecialist Pie-
ter van Vliet. Al van meet af aan 
heeft hij zijn vaste stek met zijn 
14 meter grote verkoopwagen 
op de hoek van de Dorpsstraat 
en de Raadhuislaan. Pieter pre-
senteert samen met zijn zoon 
Casper en zijn team van klant-
vriendelijke medewerkers een 
uitzonderlijk en gevarieerd 
aanbod aanverse groenten en 
fruit uit binnen- en buitenland, 
waaronder ook exotische pro-
ducten. Behalve in Mijdrecht 
draait hij elders nog vier mark-
ten in de week. “Dat we hier 
staan zijn we heel blij om want 
in Mijdrecht hebben we heel 
veel gezellige klanten die kwa-
liteit weten te waarderen tegen 
normale prijzen. En die laatste 
hanteren wij. Daarnaast heb-
ben we een heel groot assor-
timent groenten en fruit voor 
de Hollandse keuken, maar ook 
talloze soorten tuinkruiden. Als 
de klant iets vraagt wat we niet 
in de wagen hebben kan men 
dat bestellen en dan zorgen 
we dat het er komt. Er is niets 
mooier om ’s morgens verse 
producten te halen, die op de 
kraam uit te stallen en dezelfde 

dag te verkopen. De mensen 
komen voor de smaak. Hoe 
verser de producten, hoe meer 
smaak. Het lekkerste is dus 
dagvers. Alle producten moe-
ten bij ons top zijn,” aldus Pieter 
die gepassioneerd zijn beroep 
als marktkoopman beleeft en 
uitdraagt. Op basis van deze 
eigenschap, een brede pro-
ductkennis, versheid van pro-
ducten, hygiëne, uitrusting en 
het opgeruimd houden van de 
onmiddellijke omgeving rond-
om zijn verkoopwagen, kreeg 
hij in 2012 het predicaat ‘Beste 
Groenteman van Nederland 
2011’ (in de Ambulante sector 
- markt) uitgereikt. De voorou-
ders van Pieter waren kwekers, 
zijn vader had een groothandel 
en was tevens marktkoopman. 
Pieter volgde het spoor van 
zijn vader en reist al meer dan 
35 jaar jaar verschillende week-
markten af. Zoon Casper is druk 
bezig op zijn beurt zijn vader 
te gelegener tijd op te volgen. 
Gelet op het aanbod en de 
presentatie van hetgeen er in 
de verkoopwagen wordt uitge-
stald kan je Pieter van Vliet en 
zijn team eigenlijk nooit over-
slaan op de weekmarkt. Geniet 
dus volop van zijn aanbod!

van de week

Pieter van Vliet
Groente & Fruitspecialist

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

Mijdrechtse Everdien SaSa schrijft boek:
Veilg oversteken
Mijdrecht - Dit verhaal gaat over 
Natasja, waarbij een aanzienlij-
ke rol is weggelegd voor Benno. 
Verder staat centraal de vraag in 
hoeverre we levensloop in eigen 
hand hebben. Ligt het aan de 
keuzes die we maken of zijn het 
onvoorspelbare drama’s die ons 
levenspad van richting doet ver-
anderen? 
In hoeverre kunnen we onze toe-
komst zelf bepalen? Heeft het 

zin hierover na te denken omdat 
uiteindelijk het levenslot toch al 
vaststaat? Zijn gebeurtenissen 
voorbestemt of louter toeval? Is 
het scenario van het leven bij de 
geboorte reeds vastgelegd? Zijn 
we in staat omstandigheden dus-
danig te manipuleren zodat we 
ons lot kunnen ontlopen? Willen 
we dat echt? Misschien is onze 
bestemming als een aangereikte 
kans bedoelt, waarbij je zelf kunt 

De Ronde Venen Pas

Zoals vorige week al werd be-
vestigd is de aanlijnplicht een 
feit en plicht, eindelijk want de 
overlast van loslopende hon-
den en hondenpoep loopt 
idd de spuigaten uit. Naast te 
snel door woonwijken rijden 
de grootste ergenis van inwo-
ners in Nederland. Nu kan de 
heer de Groot (vorige week) 
wel zeggen dat hondenpoep 
‘milieuvriendelijk’ is maar dit is 
natuurlijk een opmerking die 
nergens op slaat. Je zult bij-
voorbeeld maar langs het Bel-
lopad te Vinkeveen wonen.... 
dit is zo’n plek waar honden uit 
de hele omgeving (zelfs bus-
jes van uitlaatservice’s) wor-
den uitgelaten met alle ge-
volgen voor de mensen die er 
gebruik van maken.Fijn wan-
delen over het Bellopad is al-
lang niet zo fi jn meer....omdat 
men alle drollen moet ontwij-
ken. De gemeente DRV faalt 
ook hier weer volledig en er is 
dan ook geen enkele regelge-
ving, handhaving of wat dan 
ook. Loslopende honden waar 
ze niet horen, achtervolgt op 
je fi ets door een bijtgrage vier-
voeter, een grote mond als je 
er wat van zegt, zelfs honden-
poep in de tuin bij het Ou-
de Spoorhuis of andere aan-
wonenden voor hun uitgang, 
overal hondenpoep en het al-
lerergste..... Vliegen!! Heel veel 
vliegen en zeker nu het zo 
warm is.

Asociaal
Dit wordt veroorzaakt door 
het asociale gedrag van die-
gene die hun hond uitlaten en 
vervolgens omdraaien en/of 
doorlopen....soms volledig ‘in 
hun telefoon’ verzonken maar 
vaak, na even snel rond te kij-
ken, doorlopen of er niets aan 
de hand is.....een nulmentali-
teit want men is te beroerd om 
hun eigen rotzooi op te rui-
men. Bijna iedereen die hier 
hun honden uitlaten hebben 
deze niet aangelijnd....(som-
migen lopen al honderd me-
ter verderop terwijl hun hon-
den in de tuin van omwon-
den lopen) Het gevolg.....oa.....
smerigheid ten top...het he-
le prachtige Bellowandelpad 
overal bezaaid met honden-
poep!...en dus ook vliegen....
heel veel vliegen! Je zult er 
maar wonen, wandelen, fi et-
sen of je kinderen zullen er 
maar spelen.… 

Na jarenlang melden en con-
tact met ‘gemeentebeleid me-
dewerkers’ en zelfs door deel te 
hebben genomen in de ‘werk-
groep hondenpoep van ge-
meente’.....(wat overigens een 
aanfl uiting is).......is er na lan-
ge emailwisselingen en klach-
ten een afvalbak geplaatst. 
Dit ging met  hangen en wur-
gen en kwam na maanden en 
maanden tot stand.

Afval
Een gewone afvalbak die we-
kelijks geleegd wordt maar he-
laas....er zit niets in! De sticker 
‘opruimen hondenpoepver-
plicht’ die er enkele weken gele-
den opgeplakt is was er diezelf-
de dag al afgehaald.......er zit nu 
weer een nieuwe sticker op.....
maar voor hoelang deze keer? 
Dhr. de Groot zegt ‘zeer teleur-
gesteld te zijn door de gemeen-
te’ omdat hij verwacht ‘zakjes te 
krijgen en ook door de slech-
te ‘communicatie’.....Maar is het 
niet zo dat iedereen wel weet 
dat als je een huisdier aanschaft 
jijzelf daar verantwoordelijk 
voor hoort te zijn? Dus met uit-
laten aan de lijn, onder contro-
le en uitwerpselen opruimen....
dus zelf een zakje of wat dan 
ook regelen hoort daar ook bij...
Ook heeft hij het over weinig 
en geen voorzieningen......??? 
Een afl oopsteiger voor hon-
den?? Afvalbakken die schijn-
baar niet naar wens staan?En 
geen ‘plastic zakjes’ beschik-
baar? Je hond kun je overal pri-
ma laten zwemmen als je wilt.....
daar zijn geen extra plekken 
voor nodig......trouwens de ge-
meente heeft daar geen geld 
voor, ze hebben maar ‘net geld 
voor een afvalbak’.........

Rommelig
Wat afvalbakken betreft kan je 
zelfs als deze er niet zijn je rom-
mel prima mee naar huis ne-
men of ergens een stukje ver-
derop in de afvalbak doen dus 
ook dit is geen argument om 
dan het maar te laten liggen 
omdat het ‘milieuvriendelijk’ 
zou zijn… Daarnaast is een plas-
tic zakje niet de juiste oplossing 
gezien het enorme ‘plasticpro-
bleem’ en dus al helemaal niet 
milieuvriendelijk. Stickers, af-
valbakken helpen blijkbaar niet 
dus zal er gehandhaafd moe-
ten worden op de probleem-
plekken om zo de hondenbe-
zitters die nalaten hun rommel 
op te ruimen minimaal wordt 
aangesproken op dit asocia-
le gedrag. Het is de hondenbe-
zitter en niet de hond die hier 
wat aan kan en moet doen.… 
Wat betreft gemeente DRV, de-
ze is zeer zeker ook schuldig 
aan tekortkomingen en wan-
beleid wat betreft dit enorme 
en vieze probleem. Afschuiven 
en de ontvangen hondenbe-
lastingen  gebruiken om ‘ande-
re potjes’ mee te vullen en niet 
te gebruiken waarvoor het be-
doeld is....oa zorgen voor duide-
lijke regelgeving en handhaven 
ervan!Ondertussen is het Bel-
lopad (Oude Spoorbaan) nog 
steeds te smerig voor woorden 
en neemt de vuiligheid en on-
gedierte alleen maar toe.… En 
nog steeds wordt er niets aan 
gedaan....wie neemt hier zijn/
haar verantwoording?

De heer R de Groot

Graag wil ik een reactie geven 
op het afvalbeleid in De Ron-
de Venen. In Uithoorn, waar 
ik woon, is de gemeente zelf 
helemaal in hun nopjes over 
hun nieuwe beleid met onder-
grondse containers. Er wordt 
helemaal geen GFT opgehaald 
dus dat betekent in de zomer 
iedere dag met je zak schillen 
naar de container enkele blok-
ken verderop lopen om ma-
den en fruitvliegjes in je keu-
ken te voorkomen. Oude be-
woners en mensen slecht ter 
been of die niet goed kunnen 
tillen zoeken het maar uit met 
hun troep en hoe ze het bij de 
container krijgen. Tuinafval 
kan je in de zomer een halve 
kilometer verderop in een de-
pot kwijt. 
Op zich niet verkeerd zo’n 
groen depot, alleen ontzet-
tend zwaar voor bijvoorbeeld 
ouderen, en ver lopen, dus 
veel mensen gooien hun tak-
jes, bosjes bloemen en blaad-
jes alsnog in de restafvalzak. 
Voor de deur zit je nog steeds 
opgescheept met twee enor-
me 240 liter kliko’s voor pa-
pier en plastic en geen moge-
lijkheid om deze te ruilen voor 
kleinere, dus winst in je tuin 
heb je ook niet. Het zou zoge-
naamd te doen zijn om afval 
scheiden te stimuleren, maar 
ik ben nog niet overtuigd.

Makkelijk
Volgens mij is er geen ge-
meente meer in Nederland 
waar je zo ongeloofl ijk makke-
lijk je afval kwijt kan als in de 
Ronde venen. In Lisse bijvoor-
beeld betaal je bovenop de 
240€ afvalstoff enheffi  ng ook 
nog €5 per keer om alstublieft 
je grijze kliko geleegd te krij-
gen. Met het gedrag van som-
mige ronde veners loopt dat 
dus op tot €120 extra per jaar 
om iedere 2 weken een over-
volle 240 liter kliko geleegd te 
hebben. Sommige gemeenten 
durven zelfs met droge ogen 
3€ per lediging van de GFT kli-
ko te vragen. Inmiddels is het 
trieste afval in de natuur dum-
pen en overal waar men het 
maar kwijt kan, bij gemeenten 
die diftar hebben ingevoerd 
ook wel bekend. 
Sowieso vind ik het eigenlijk 
ongeloofl ijk, en niet meer van 
deze tijd om elke twee we-
ken 240 liter restafval voor el-
kaar te krijgen, zoals blijkbaar 
veel inwoners van de ronde 
venen, gezien de klachtenre-
gen toen deze een keer niet 
geleegd werden en “overvol” 
zaten. En alsof het nog niet ge-
noeg is kan je in de ronde ve-
nen 6 dagen per week met een 
complete aanhanger met afval 
gratis naar het afvalbrengstati-
on. Toen ik daar weleens kwam 

stond ik met grote ogen te kij-
ken wat er allemaal wegge-
pleurd wordt; complete fi etsen 
bij oud ijzer en complete meu-
bels en kasten, zo hup de hout-
bak in. Geen enkel probleem 
allemaal. Fantastisch gewoon.

Gratis
Buiten dat, alsof het nog niet 
genoeg is, mag elke inwoner 
gratis 2 zakken compost opha-
len, en verdwijnen de inkom-
sten van oud papier niet in de 
oneindige zakken van de ge-
meente, maar in clubs en ver-
enigingen.
In de zomer wordt het dan een 
maand niet opgehaald. Nou 
nou wat een ramp. De eni-
ge “winst” die de ronde venen 
nog kan behalen zou bij de 
fl ats zijn, waar nu nog te wei-
nig mogelijkheden zijn. Men-
sen die klagen over het beleid 
in De Ronde Venen zouden ei-
genlijk eens een tijdje ergens 
moeten gaan wonen waar het 
lang niet zo luxe geregeld is, 
waar ze bijvoorbeeld met hun 
zak vuil over straat moeten 
leuren, of €75 per kuub afval 
bij het afvalbrengstation moe-
ten betalen, of per kilo restaf-
val. 
Ik verlang in ieder geval te-
rug naar de kliko voor grijs 
en groen lekker makkelijk 
aan huis, en zelfs al kreeg ik 
de kleine 120 liter grijze kli-
ko met 2 personen in een 
maand nog niet vol (kwestie 
van goed scheiden...) nu ben ik 
een hoop geld kwijt om iede-
re keer vuilniszakken te kopen 
en met hooguit een kwart vol-
le zak (anders gaat het stinken 
en komen er vliegen in huis) 
over straat te mogen leuren. Ik 
heb kleinere (doorzichtige) pe-
daalemmerzakjes geprobeerd, 
maar dan ziet de hele straat 
mijn afval.

Onbegrijpelijk
In de winkel mag je geen gratis 
plastic zak meer krijgen, maar 
nu moet ik wel naar de win-
kel om plastic zakken te ko-
pen voor mijn restafval. Lekker 
milieuvriendelijk dus ook.Het 
enige voordeel is dat ik al mijn 
troep dag en nacht kan lozen, 
in plaats van afhankelijk te zijn 
van de vuilniswagen.Ik begrijp 
dus niet dat mensen niet be-
seff en hoe luxe het in de ronde 
venen is geregeld, alles, maar 
dan ook alles om je afval rela-
tief makkelijk, dicht bij huis en 
goedkoop kwijt te raken is be-
schikbaar, er zijn geen straff en 
of boetes als je te lui bent om 
het te scheiden maar als het 
een keertje mis gaat loopt dus 
iedereen te zeiken over wan-
beleid.

Nicole 

LEZERSPOST

Vervuiling/verloedering Bellopad 
Vinkeveen door hondenpoep

Afvalbeleid

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het open-
baar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze 
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze re-
dactie een standpunt inneemt.

beslissen of je die wilt grijpen. 
Zijn we te eigenwijs en te blind 
om het goede te herkennen? 
Doen we onszelf hiermee tekort? 
Blijven we hangen in verwijten 
dat voorvallen waar we zelf geen 
grip op hebben ons leven nega-
tief beïnvloeden? Staat een po-
sitieve houding garant voor een 
mooie toekomst? Is het mogelijk 
alle tegenslagen om te buigen 
naar nieuwe kansen? 

Als dat zo is kun je er gemakke-
lijk vanuit gaan dat we de sleu-
tel naar succes en geluk in eigen 
hand hebben. Maar is dat zo? 

Over Everdien
Vanaf mijn eerste ademstoot 
woon ik in het Groene Hart van 
Nederland, lekker centraal en 
dichtbij de grote steden Utrecht 
en Amsterdam. Handig, zeker tij-
dens mijn vele werkzame jaren 
waarbij ik voor commerciële acti-
viteiten het hele land doorkruiste. 
Heerlijk, wanneer ik direct uit huis 
de natuur in fi ets. Tochten maak 
langs de rustgevende bochten 
van de Amstel, dromerig de pe-
dalen beweeg door de talloze na-
tuurgebieden en geniet van de 
Vinkeveense plassen met vrolij-
ke bootjes en o zo mooie luchten. 

Wandelen vind ik ook fi jn en daar-
naast is een van mijn favoriete be-
zigheden: zitten. Op zonnige da-
gen een terrasje pikken met een 
wijntje en een hapje kan ik uren 
volhouden. Sowieso ben ik rede-
lijk bourgondisch aangelegd. We 
hebben in het Groene Hart uitste-
kende restaurants, dus wanneer 
de portemonnee het toelaat ga ik 
graag uit eten. Mijn eigen niet on-
verdienstelijke kookkunst toon ik 
met plezier aan vrienden, waarbij 
tijdens urenlang tafelen we ge-
zellig bomen over de meest uit-
eenlopende onderwerpen. Veelal 
klinkt op de achtergrond een mu-
ziekje. Ik hou van klassiek, waar-
deer verschillende muziekstijlen 
en zing enthousiast keihard mee 
op nummers uit de jaren zestig, 
zeventig en tachtig. Naar het the-
ater ga ik voor ballet, muziek of 
toneel, het kan me allemaal boei-
en. Bridgen en yoga zijn mijn we-
kelijkse bezigheden. Vrije tijd vul 
ik met lezen van overwegend 
thrillers en romans, trek af en toe 

een legpuzzel uit de kast en voor 
de rest kraak ik mijn hersenen 
met breinbrekers en logikwissen. 
Misschien is al het bovenstaande 
wel de motiverende basis waar-
om ik het allerliefst alleen thuis 
achter de computer zit. Mezelf 
volledig laat onderdompelen in 
een wereld van ideeën, vragen en 
eindeloos zoeken naar antwoor-
den. Waar losse woorden zinnen 
vormen en een verhaal ontstaat. 
Vervolgens de noeste arbeid van 
steeds maar weer herschrijven. 
Tot de dag dat eindelijk de laat-
ste punt is gezet. Dan zonder le-
zers en kritiek, waarbij ik alleen al 
door de gedachte onzeker wordt, 
geniet ik van het resultaat en ben 
blij, als een kind zo blij. Dit inten-
se gevoel is de reden waarom ik 
schrijf. 

Veilig oversteken van Everdien 
SaSa is verkrijgbaar bij de boek-
handel en via diverse websites 
onder nummer: ISBN/EAN 978-
94-6266-327-5.
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Dinsdag 4 september

De Grote optocht

De grote optocht is voor velen het hoogtepunt van de Kwakel-
se Kermis. De optocht gaat dit jaar voor de 66e keer van start. 
De deelnemers zijn alweer weken in de weer met de voorbe-
reidingen: Karren bouw, pakken naaien, en al het anderen wat 
bij zo’n optocht komt kijken. Vanaf 16 jaar mag je deelnemen 
aan de optocht, maar er zijn ook deelnemers die al 40 jaar van 
start gaan. 

De optocht gaat om 09.15 uur van start en rijdt  via het Kwa-
kelsepad, Ringdijk, Vuurlijn, Watsonweg en de Boterdijk weer 
naar het centrum van De Kwakel waar de optocht rond 11.00 
uur weer aankomt. Daarna maakt de optocht een rondje door 
De Kuil via de Anjerlaan – Rozenlaan – Anjerlaan om daarna via 
het Kwakelsepad en de Drechtdijk de optocht af te sluiten bij 
Halfweg. Na de optocht gaat het feest door in de feesttent op 
het kermisterrein, waar om ± 17.00 uur de prijsuitreiking van de 
66e optocht plaatsvindt.

Heel De Kwakel kijkt alweer uit naar de diverse festiviteiten van De Kwakelse kermis. Dit jaar gaat op dinsdag alweer de 66e kermisoptocht van 
start. Het programma wijkt dit jaar iets af ten opzichte van voorgaande jaren doordat de loting van de karren zaterdag in de tent wordt gehouden.

Programma Kwakelse Kermis
1 september tot en met 4 september 

Zaterdag 1 september

Loting en De Bolle Jan Show

De festiviteiten in de feesttent beginnen dit jaar met de loting 
van de karren. Om 19.30 start de loting. Daarna is het tijd voor 
de gezelligste kroeg van de kermis; De Bolle Jan show. Entree is 
€10,-, kaartverkoop aan de tent. Voor meer informatie over de-
ze avond: www.penolopeevents.nl of via de Facebookpagi-
na of Instagram van het Feestcomité.

Zondag 2 september

Kinderoptocht en Plork en de Aannemers

Zondagmiddag is er als vanouds de kinderoptocht. Dit jaar al-
weer voor de 117e keer! Vanaf 12.30 uur worden alle kinderen 
al dan niet met hun versierde kar, skelter of fiets verwacht op 
het plein bij het Dorpshuis. Daar zal een jury iedereen in de juis-
te categorie beoordelen, waarbij vooral de eigen inbreng zwaar 
meetelt. Om 13.30 uur gaat de kinderoptocht van start, vooraf-
gegaan door Steelband Tavenu. Na de ronde door De Kwakel 
zal de stoet bij de tent eindigen. Om 15.15 uur is de prijsuitrei-
king van de kinderoptocht. De kinderoptocht is voor alle kinde-
ren vanaf groep 3 tot 16 jaar.
We willen de ouders nadrukkelijk verzoeken niet met de op-
tocht mee te lopen, er is voldoende begeleiding van het Feest-
comité.

Het programma op het Feestterrein gaat verder met  een optre-
den van “wie o wie, staat dit jaar achter het hek”. 
Dit jaar is er wederom een kermisborrel van 19.00 uur tot 21.00 
uur in de tent, de entree is €10,-. Om alvast een beetje in de 
stemming te komen sluiten Plork en de Aannemers de avond af.

Maandagmiddag 3 september

Kortingsmiddag

Van 15.30 uur tot 18.00 uur is de kortingsmiddag op de kermis. 
De meeste attracties geven deze middag korting, zodat je mis-
schien een rondje extra in de draaimolen kan maken.

Maandagavond 4 september

Trek ‘m erin en Boerenavond

Wie wil zich laten kronen tot sterkste heren- en damesteam van 
De Kwakel?

Na een succesvolle editie in 2017 dit jaar voor de tweede keer 
het evenement “Trek ‘m erin”.

Naast de tent op het evenemententerrein staan de touwtrekba-
nen met waterbak weer klaar voor een sportieve krachtmeting. 
Wie willen zich dit jaar laten kronen tot sterkste heren en dames 
uit De Kwakel en omstreken? Inschrijven kan via een email naar 
tettentrek@gmail.com

Na “Trek ‘m erin” start het feestprogramma in de tent. Het thema 
is dit jaar Kwakels Boerenfeest. Het duo “Dik en Gezellig” startte 
10 jaar geleden op de Kwakelse Kermis, dit jubileum moet na-
tuurlijk gevierd worden op de plek waar het allemaal begon. 
Ook vriend Barry Badpak zal van de partij zijn. 

Dat belooft weer een avond waarbij de handjes  in de lucht kun-
nen en de voetjes van de vloer!

Het Feestcomité
en Penelope Events

en Catering
wensen iedereen

EEN GEZELLIGE KERMIS toe.
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AKU organiseert het Uur 
van Uithoorn
Uithoorn - Donderdagavond 6 
september organiseert atletiek-
vereniging het derde loopeve-
nement van het zomeravondcir-
cuit, het Uur van Uithoorn. Bij dit 
loopevenement gaat het er niet 
om wie als eerste of snelste de fi-
nishstreep over gaat, het gaat er-
om welke afstand je aflegt in een 
uur. Het is dus een individue-
le wedstrijd met jezelf. Vorig jaar 
vond er een pilot plaats, we gaan 
er van uit dat dit jaarmeer lopers 
deze test met zichzelf aangaan. 
De start van het Uur is op de at-
letiekbaan van AKU en vervol-
gens gaan de lopers de wieler-
baan van UWTC op. Het gaat er-
om dat je daarna zoveel mogelijk 
rondjes op de wielerbaan loopt. 
Bij de plek waar je de wielerbaan 
op gaat, wordt steeds bijgehou-
den hoeveel rondjes je aflegt.

5 minuten
Na 55 minuten wordt er een sein 

een gegeven dat er nog 5 minu-
ten gelopen moet worden en na 
precies een uur wordt een twee-
de signaal gegeven, je stopt met 
lopen en vervolgens zijn er men-
sen op het parcours die de af-
stand voor je meten op de plaats 
waar je bent gestopt. Iedereen 
verzamelt zich op de atletiekbaan 
en daar krijg je de afstand te ho-
ren die je in het uur hebt gelopen. 

Inschrijven en start
Het startsignaal wordt om 19.30 
uur. gegeven, de inschrijving start 
om 18.30 uur. in het clubhuis van 
AKU op sportpark de Randhoorn. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,-.

Herinnering
Alle deelnemers krijgen een leu-
ke herinnering en voor de lopers 
die aan de drie lopen van het zo-
meravondcircuit hebben meege-
daan, ligt een speciaal aanden-
ken klaar.

Gratis proefweek bij 
WLC tijdens ‘Open Huis’ 
De Ronde Venen - Dit jaar start 
WLC het nieuwe sportseizoen 
met een hele gratis proefweek 
tijdens hun open huis’. Van 3 
t/m 8 september kun je zelf al-
le lessen proberen met dit gra-
tis week abonnement. Als ex-
tra bonus krijg je deze week 
25% korting op alle abonnemen-
ten voor groepslessen. De proef-
week wordt 8 september feeste-
lijk afgesloten met: een proeve-
rij van Bites & Meals met heerlij-
ke gezonde klant & klaar maaltij-
den. Ideaal binnen een gezonde 
levensstijl. Kies welke eiwit shake 
jij het lekkerste vindt van Orange 
Fit. Informatie bijeenkomst over 
de Fit Challenge. Waarin we je al-
le ins-en-outs vertellen van deze 
10-weekse-challenge. Welke van 
start gaat op 15 september. Mo-
tiveer die ene vriend of vriendin 
die nog net dat extra duwtje no-
dig heeft om met jou samen te 
komen sporten. 

Lessen
Tijdens het “Open Huis” kan ie-
dereen een hele week meedoen 
met alle verschillende type les-
sen die WLC Trainingen aanbiedt, 
bijvoorbeeld: kickboksen, paal-
dansen, circuittraining, kettlebell 
of bootcamp. Ook kun je mee-

doen met de lessen van Aishinkai 
Aikido op dinsdagavond en za-
terdagochtend. Op deze manier 
kom je er pas echt achter wat je 
leuk vindt om te doen. Misschien 
dat er al een bekende van je sport 
bij WLC Trainingen, dan is deze 
week dé kans om eens samen te 
gaan. Want samen sporten is al-
tijd gezellig!

Zaterdag 8 september
Om de hongerige monden te stil-
len vertellen de oprichters van Bi-
tes and Meals over hun concept 
van gezonde kant-en-klaar maal-
tijden die vers opgehaald kunnen 
worden bij WLC Trainingen. Ook 
kun je verschillende maaltijden 
proberen natuurlijk. De maaltij-
den die zij bedenken en voor je 
koken zijn heerlijk en gemakke-
lijk mee te nemen. Als dorstlesser 
kun je alle smaken van Orange Fit 
komen proberen. Een plantaardi-
ge eiwitshake zonder rotzooi erin. 
WLC-trainingen is een kleinschali-
ge sportschool met veel persoon-
lijke aandacht. Er is een gevari-
eerd lesaanbod zodat er voor ie-
dere sporter iets leuks te doen is. 
Heb je zin in een sportieve en lek-
kere ochtend? Kom gezellig langs 
bij WLC-trainingen op de Com-
munictieweg 11C in Mijdrecht.

Jubilerende Bridgeclub 
Doublet start nieuw seizoen
Regio -  Bridgeclub Doublet be-
gint het vijfendertigste seizoen 
op donderdag 4 oktober. De 
bridgeclub is een gezellige club 
en heeft weer plaats voor nieu-
we leden. De club speelt bridge 
op de donderdagmiddagen in 
De Boei in Vinkeveen. In de Ron-
de Venen wordt veel gebridged, 
maar deze club heeft naast se-
rieus bridgen de gezelligheid 
voorop staan. Ook aan dit ju-
bileum zal speciale aandacht 
worden geschonken. Rond sin-
terklaas en andere feestda-
gen zijn er altijd verrassingen. 
De bridge-middag begint om 

13.30 uur, vanaf 13.00uur is de 
zaal open. De contributie voor 
dit seizoen is onveranderd €55,-
. De spellen worden geschud 
en aan het einde van de mid-
dag wordt  de uitslag bepaald 
en in de avond aan iedere deel-
nemer toegezonden. Er wordt 
gespeeld in twee lijnen vanaf 
de eerste donderdag in okto-
ber tot en met de laatste don-
derdag in maart. Voor meer in-
formatie kunt u zich wenden tot 
Ans de Ruiter, tel. 0297-285050; 
e-mail: ansderuiter@live.com 
Kom gewoon eens meedoen en 
beslis daarna of u lid wordt!!

Tour de Kwakel: alleen 
maar winnaars
De Kwakel - Afgelopen vrijdag 
was het Tourhome het decor van 
de feestavond van de 63e Tour 
de Kwakel. Een moment om nog 
eens terug te kijken op drie we-
ken Tour en de winnaars te hul-
digen. 

In tegenstelling tot vorig jaar, 
toen Joris Voorn bijna alle prijzen 
pakte, waren de prijzen nu beter 
verdeelt. Maar liefst dertien ver-
schillende deelnemers ontvin-
gen een beker. Uiteraard ont-
ving Eric Zethof als Tourwinnaar 
de felbegeerde wisselbeker. Ton 
Vlasman werd tweede en won 
daarnaast de Co Vlasman-prijs. 
Nick Verlaan werd derde. De ro-
de trui was voor Jan van Schie. 
De witte voor Sebastiaan Hofer. 
In de winnende ploeg zat geen 
van de hiervoor genoemde deel-
nemers. Door zeer constant te 
scoren verdienden Rick Fransen, 
John van der Hulst, Jelle de Jong, 
Chris Verhoef en Jan van der Ber-
gen de gele petten. Zij waren 
dan ook de enige die met dro-
ge haren thuis kwamen op deze 
stormachtige avond.

Vierde
Rob van der Berg leek met zijn 
vierde plaats net naast een prijs 
te grijpen, maar scoorde de 
meeste punten in de twee tijdrit-

ten en ontving de Pietje Verhoef-
prijs. Marjo Plasmeijer moest de 
beker voor beste dame aan Ria 
Verhoef laten. Als vrouw van mis-
ter 50/50 eindigde zij echter zeer 
toepasselijk op de 50e plaats, 
goed voor de Frank Vlasman-
prijs. In een goed gevuld Tour-
home voelde iedereen zich de-
ze avond een winnaar. Er werd 
zo hard gelachen dat kunstge-
bitten door de lucht vlogen en er 
werd gesmuld van een heerlijk 
lopend buffet. Bovendien kon-
den de meeste deelnemers een 
enveloppe tegemoet zien. Na af-
loop bleek maar weer eens dat 
de geldprijzen van secundair be-
lang zijn tijdens de Tour de Kwa-
kel. De pot voor het goede doel 
was tot een recordbedrag ge-
spekt door gulle gevers en de in-
houd van niet opgehaalde enve-
loppen. Het bedrag van 325 euro 
zal worden overhandigt aan Tha-
mer Thuis. De Tourdirectie kijkt 
terug op een zeer geslaagde edi-
tie van het Tourspel. Veel dank 
gaat daarbij uit naar Willem en 
Mira Wahlen, Ton Vlasman, Ger-
da Voorn en Ingrid van Weerden-
burg en shirtsponsors Slagerij 
Eijk & Veldt en A&M producties. 
Een sportieve groet en tot vol-
gend jaar! 

Foto: Dirk Plasmeijer

Kom bridgen in de 
Willisstee
Wilnis - Bridgevereniging De 
Ronde Venen speelt ook het 
nieuwe seizoen vanaf 11 sep-
tember op de dinsdagavonden 
om 19.45 uur weer in een ont-
spannen sfeer in de Willisstee. 
Er wordt gestreefd naar ver-
dere uitbreiding van het hui-
dige ledental. Dit geldt zowel 
voor beginnende als gevor-
derde bridgers. Naast het spe-
len gaat het bij ons ook om de 
gezelligheid en de sociale con-
tacten. Na afloop van de speel-
avonden is er alle tijd om nog 

even na te praten. Naast de we-
kelijkse speelavonden in com-
petitieverband is er dit jaar 
in december natuurlijk weer 
de speciale feestelijke Kerst-
drive. Wilt u thuis met kennis-
sen spelen, dan heeft de ver-
eniging  ook bridgekoffers be-
schikbaar, welke tegen geringe 
kosten door de leden geleend 
kunnen worden.  Nadere infor-
matie  is ook telefonisch ver-
krijgbaar bij Coen van Straalen 
(0297.593210) of bij Ted Verde-
gaal (06.20302425).

Legmeervogels oefenen 
en scoort
Uithoorn - Na de eerste trainin-
gen is het weer tijd voor de nood-
zakelijke oefenduels. De eer-
ste welke Legmeervogels zou 
gaan spelen was thuis tegen rks-
vv DEM. Helaas heeft deze ver-
eniging aangegeven niet te kun-
nen komen ivm te veel blessures. 
Daarvoor in de plaats heeft Leg-
meervogels uit gespeeld tegen 
het in de Keukenkampioen uitko-
mende Telstar. Na een rust stand 
van 4-0 is de eindstand geworden 
8-0 in het voordeel van Telstar. 

Voor Legmeervogels hebben er 
zeker wel een paar tegentref-
fers in gezeten maar  de spelers 
van Legmeervogels wilden zelf 
te graag scoren tegen deze prof-
club. Jammer. Het was zeker geen 
8-8 geworden maar 8-4 was wel 
degelijk mogelijk. Dan speelde 
Legmeervogels afgelopen zon-
dag uit tegen Hoofdklasser De 
Meern. In dit duel zijn 20 spelers 
ingezet. In de eerste helft van de-
ze wedstrijd is er niet gescoord en 
ging de ruststand in met de bril 
stand op het scorebord 0-0. Na 
de rust tal van wisselingen wat 
het spel uiteraard niet ten goede 
komt. Maar ook dit hoort bij oe-
fenwedstrijden. 

Hoofdklasse
De Meern uitkomende in de 
hoofdklasse voerde het tempo 
in de 2e helft wat op en daar had 
Legmeervogels wat moeite mee. 
Kort na de rust neemt de thuis-
club een 1-0 voorsprong die 20 
minuten later werd verdubbeld 
2-0. Na de 2-0 neemt Legmeervo-
gels het initiatief over weet Leg-
meervogels dichterbij te komen 
door een treffer van Mouad Tis-
soudali.2-1. Dit was dan gelijk na 
90 minuten de eindstand. Uitsla-
gen in oefenwedstrijden doen 
gewoon niet ter zake. Belang-
rijker is dat men door het spe-
len van wedstrijden elkaar beter 
leert kennen en dat er een goede 
sfeer in de groep gaat ontstaan 
en men elkaar beter leert kennen. 
Dan ziet het programma er voor 
Legmeervogels als volgt uit. Za-
terdag 18 augustus speelt Leg-
meervogels om 14.00 uur uit te-
gen 1ste klasser DTS in Ede. Dins-
dag 21 augustus om 20.00 uur 
thuis tegen hoofdklasser FC Rijn-
vogels. Zondag 26 augustus om 
14.00 uur uit tegen DHC ook een 
hoofdklasser. Zaterdag 1 augus-
tus om 14.30 uur is er dan de eer-
ste bekerwedstrijd en dit is dan 
thuis tegen TAVV.

Al voor de tiende keer 
Zomerbridge
Uithoorn - Ook deze avond kon 
zich weer in een grote belangstel-
ling verheugen, zo uitkomend op 
vier lijnen. In de A- lijn was het ap-
plaus nu voor Lijnie Timmer die, 
met niet te onderschatten steun 
van Marcel Dekker, 64,79%  en de 
eerste plaats behaalde. Joop van 
Delft & Ger Quelle tekenden voor 
plek twee met 62,95% en deel-
den zodoende ook in de wijn. 
Francis Terra & Janny Streng mis-
ten dit, maar met de eer van der-
de te worden met 58,69% in de-
ze lijn is ook niets mis. Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst volgden 
op vier met 55,71% en Wim Sin-
nige & Hans Slagboom sloten de 
top af als vijfde van de zestien pa-
ren met 53,51%. In de B- lijn viel 
de hoogste score van de avond 
te bewonderen, 66,32%, behaald 
door Kitty Stavenuiter & Kees Ko-
ning, chapeau!  Op gepaste af-
stand verzamelden Carla Dijkman 
& Dies Bouterse 58,68% als twee-
de en konden zo ook proosten. 
Bert de Bresser & Marianne Mou-
rik haalden 56,94% als derde bin-
nen, waarna Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman als 
vierde met 54,17% volgden. 

Beste vijf
De beste vijf werden hier afgeslo-
ten door Gerda Ruygrok & Agnes 
Kroes met 53,47%. De winst in 
de C- lijn was, door in het recen-
te verleden behaalde iets minde-
re resultaten, nu voor Renske & 
Kees Visser die met hun 65% pre-
cies dus weer orde op zaken heb-
ben gesteld. Maria Baas & Klaas 
Verrips hadden ook een goede 
avond als tweede met 58,33%, 
waarna een pelotonnetje volg-

de aangevoerd door Rietje Tijssen 
& Ans de Ruiter met 53,75%, Riet 
van Doeswijk & Joop den Blna-
ken met 53,33% en Ineke van Die-
men & Henny van Nieuwkerk met 
51,25%. Joke Morren & Tim Va-
der waren het beste paar in de 
D- lijn met 63,02%, waarna Anja 
Brugman & André Langendonk 
als tweede met 58,33% aantoon-
den zich steeds beter te gaan be-
wegen in het bridgemilieu. Anne-
ke Bicknese & Kathy Jantzky wer-
den derde met 52,60% en Marian-
ne Jonkers & Anneke Houtkamp 
bleven als vierde met 51,04% als 
laatste paar boven de publici-
teitsgrens van vijftig. Echter de 
uitzondering bevestigt de regel, 
Henriëtte Omtzigt & Irene Hassink 
kwamen hier met hun 49,48% het 
dichtst bij de vijftig en konden 
van de chocolade genieten. Met 
nog drie keer te gaan kunt u zich 
met het zomerbridge prepareren 
op de diverse clubcompetities die 
in september weer losgaan. Grijp 
uw kans en schrijf in via: e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl, tele-
foon 06-83371540 of tussen 19.15 
en 19.30 uur in de zaal van Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. De aan-
vang is om 19.45 uur en de kos-
ten bedragen € 6 per paar.

Najaarsmarkt Wilnis 
Wilnis - Op zaterdag 8 sep-
tember wordt in Wilnis voor de 
tiende keer de Najaarsmarkt 
gehouden, een lustrum! Ook 
dit jaar is de gezellige markt de 
moeite van een bezoek waard. 
Op de Herenweg vanaf de Pie-
ter Joostenlaan tot en met de 
kruising Dorpsstraat/Wilnisse 
Zuwe zal er voor elk wat wils te 
vinden zijn. Er is voor gekozen 
om vooral lokale ondernemers 
en organisaties ruimte te bie-
den om zich te laten zien. 
Tijdens de markt zijn er de he-
le dag optredens van Muziek-, 
Theater- en Dansschool Kunst 
Rond de Venen, om 11.30 uur 
doet  Muziek- en Showcorps 
Triviant de ronde door het 

dorp en vanaf 14.00 uur geeft 
Muziekvereniging Viribus Uni-
tis een concert voor Woningin-
richting Nap aan de Herenweg.
Bij de kramen van de Ont-
moetingskerk wordt u van al-
les aangeboden, zoals mooie 
bossen bloemen, vers gebak-
ken pannenkoeken en wafels, 
koffie en thee, tweedehands 
boeken, fotokaarten van Mar-
ri den Braber, enveloppen trek-
ken met leuke prijsjes en nog 
veel meer. 
De bekende loten zijn te koop, 
waarmee u mooie prijzen kunt 
winnen, van een fiets tot een 
sieradenset. Natuurlijk rijdt de 
tractor met huifkar weer zijn 
rondjes.

GEEN KRANT?
0297-581698








