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Nieuw provinciebestuur heeft
grote ambities
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Donderdag 11 juli jl bezocht burgermeester Pieter Heiliegers van
Uithoorn, in het kader van zijn
kennismakingsronde met de inwoners van Uithoorn, het project Centraal Wonen aan de Flevomeer in Uithoorn. Na een rondleiding door het woonproject bestaande uit 15 zelfstandige woningen variërend in grootte van 1
- 5 kamerwoning, plus daarbij enkele gemeenschappelijke ruimtes als de woonkamer, keuken,
tuin, zitkuil, hobbyruimte, wasmachine/droogtrommel ruimte ontstond een levendig gesprek tussen de burgermeester en de bewoners van het woonproject. Elke
bewoner vertelde in het kort haar/
zijn levensgeschiedenis, hoe lang
hij/zij al in het project woonde en
wat de aantrekkingskracht is van

het gemeenschappelijk wonen.
Burgermeester Pieter Heiliegers
vertelde over zijn carrière tot aan
het burgermeesterschap van Uithoorn. Bijzonder geïnteresseerd is
hij in het nieuw te schrijven kunsten cultuurplan en de feestelijke
activiteiten in het kader van Uithoorn 200 van 12 oktober 2019 30 september 2020. Als verrassing
toonde bewoner en tevens poppenspeler Frans Hakkemars, een
mini-versie van de burgermeester. Beide burgervaders konden
het snel goed met elkaar vinden:
beiden willen de schouders onder
het ontwikkelen van een levendige, gevarieerde en divers cultuuraanbod in alle sectoren van Uithoorn zetten. We zijn benieuwd
naar hun kunst- en cultuuractiviteiten de komende jaren.

Wielrenner gewond bij
aanrijding in de Kwakel

Maaltijd in ‘t
Kruispunt

IN DE
PROVINCIE

K R A NT D

Fred Klein stuurde onze redactie
deze prachtige foto en schreef
daarbij: “Deze foto is vorige week
gemaakt door een vriend van
mijn zoon (Nico Stunnenberg) en
toen ik de foto zag dacht ik meteen, een mooie foto om te delen!
Misschien de moeite waard om
te publiceren?”. Redactie: ‘Daar
zijn wij het roerend mee eens’.

Ook in juli

In ‘t Kruispunt, Koningin Julianalaan 22 in Uithoorn, is er ook in de
maand juli, namelijk op zaterdag
20 juli gelegenheid om te genieten van een driegangenmaaltijd.
Na de maaltijd kunt u luisteren
naar een korte inleiding over een
gedeelte uit de Bijbel en meedoen met een gesprek daarover.
Vanaf 17.00 uur. staat de deur
open. De bijeenkomst duurt tot
19.00 uur. Alleen meedoen met
de maaltijd is ook mogelijk. Deze activiteit wordt georganiseerd
door het missionair team van de
Chr. Ger. kerk ‘De Wegwijzer. Opgeven is fijn (lcvoskunst@gmail.
com of 06-25111457), maar niet
perse nodig.
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Ollie

Uithoorn met
ochtendgloren

SINDS 1

Een eigen ‘pop’ voor
Uithoornse burgemeester

VERMIST:

Gezien van de Irenebrug
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Wie weet waar Ollie zich bevindt. Zij is vermist sinds 4 juli
in Voorbancken te Vinkeveen.
Ollie wordt ontzettend gemist
en haar baasje is vreselijk ongerust.
Ollie heeft een wit puntje op
haar staart, zo kan je haar herkennen. Beloning voor de vinder. Als u hem ziet wilt u dan
bellen met 0622224567.
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Zondagmiddag omstreeks kwart
over drie is aan de Irislaan in De
Kwakel een wielrenner gewond
geraakt. De wielrenner en de auto kwamen frontaal met elkaar
in aanrijding in de woonwijk. Het

slachtoffer belandde op de voorruit. De wielrenner is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is onbekend.
De politie doe onderzoek naar de
toedracht van het ongeval.

Dit zou dan het trace worden

Presentatie
doorstromingsvarianten N201
Afgelopen week heeft de provincie Utrecht tijdens twee bijeenkomsten in hotel Mijdrecht Marickenland een aantal varianten
gepresenteerd om de doorstroming op de provinciale weg N201
te verbeteren. Voor de gemeente De Ronde Venen gaat het in het
bijzonder om twee knelpunten: de bocht bij Hofland-Liefkenshoek en de kruising met de N212, ook bekend als de ir. Enschedeweg.
door de gepresenteerde voorstelDaarnaast speelt de eventuele len. “De provincie Utrecht heeft
verhoging met één meter van het echt tijd gestoken om de varianviaduct in Vinkeveen. Ook heeft ten uit te werken en daarbij in opde provincie meegenomen in lossingen gedacht en niet in behoeverre het technisch mogelijk perkingen.”
is om in Vinkeveen het tracé van
de N201 door een tunnelbak te Veiliger
laten lopen. Daarnaast is ook on- Verder is Brouwer er positief over
derzocht of de Demmerikse brug, dat er ook aandacht is besteed
gezien de leeftijd, daar zou moe- aan het openbaar vervoer en het
ten blijven of dat deze vervangen fietstraject. “Dat zijn zaken die
zou kunnen worden door een destijds met name door het CDA
aquaduct dat dan halverwege de naar voren zijn gebracht om te
N201 zou kunnen komen.
onderzoeken. Het is goed om te
zien dat bijvoorbeeld ook gekeToegang Mijdrecht ontlast
ken is om het tussen de VinkeDe meest opvallende variant is veens plassen een stuk veiliger te
om de huidige N201 aan de oost- maken. Iedereen weet nu dat als
zijde al voor het pand van de Vol- je nu tussen de plassen fietst het
vo Bangarage in noordwestelijke autoverkeer vlak langs je heen
richting te verleggen. Het nieu- raast en dat er in het verleden diwe wegdeel moet dan westelijk verse malen bijna ongevallen zijn
- achter het huidige Shell-tank- geweest.”
station - aansluiten op het bestaande tracé van de N201. “Ho- Reageren naar provincie
pelijk leidt dit ertoe dat de toe- “Ik hoop namens het CDA dat
gang naar Mijdrecht over Hofland veel inwoners uit onze gemeente
eindelijk echt ontlast wordt. Daar de moeite nemen om te reageren
hoort eigenlijk geen zwaar ver- op de nu uitgewerkte voorstellen.
keer overheen te rijden.”
Het is namelijk nog steeds moRaadslid Coos Brouwer (CDA) is gelijk om te reageren op de ge- naar eigen zeggen - blij verrast presenteerde varianten, sugges-

ties te doen en vragen te stellen.
Dat moet dan wel digitaal. Reacties kunnen gemaild worden
naar: toekomstN201@provincieutrecht.nl

Sijbrants & van Olst Optiek
Dorpsstraat 32 Sluisplein 1
Uithoorn Ouderkerk a/d Amstel
tel. 0297 540777 tel. 020 4966082

Raadslid Koos Brouwer blij verrast
Brouwer: “Het is belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen deelnemen, want uiteindelijk krijgt bijna iedereen er mee te maken.
De provincie heeft een speciale website over de mogelijke oplossingen van de knelpunten.
Daar zijn duidelijke en mooie foto’s en kaarten te zien van de provinciale weg en hoe de verkeersafwikkelingen verbeterd zou kunnen worden. Ook kan op de website www.toekomstN201.nl actuele informatie gevonden worden
over de varianten die nu uitgewerkt zijn.”

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
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

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
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 UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

De petitie tegen een fietspad op
de Oude Spoorbaan is bijna duizend keer ondertekend. De handtekeningen zijn voor het overgrote deel afkomstig van inwoners
van Vinkeveners. Zij hechten veel
waarde aan rust en natuur in de
directe woonomgeving, dat is wel
duidelijk!
De petitie wordt verspreid onder
alle raadsleden van de gemeente
“De gemeente wil ons iets geven
- en stuk fietspad - waar niet om
gevraagd wordt, én ons iets afnemen - een natuurpad - wat
veel mensen niet kwijt willen. Alle raadsleden van de Ronde Venen krijgen de komende week
de petitie met alle handtekeningen aangeboden, zodat zij van
de wensen van inwoners op de
hoogte zijn. De actiegroep is al
met diverse raadsleden in gesprek geweest om uit te leggen
hoe het anders kan.”
Actiegroep tegen het fietspad
op de Oude Spoorbaan komt
met alternatieven
“De actiegroep heeft de afgelopen weken niet stilgezeten en
naar alternatieven gezocht. Allereerst blijken er veel fietspaden te
zijn tussen Wilnis, Vinkeveen en

Fietsveiligheid in de gemeente
laat te wensen over
“Ook fietsen op andere plekken in
de gemeente verdiend aandacht.
Fietsen op de Baambrugse Zuwe
wordt niet als veilig en fijn ervaren omdat automobilisten daar te
hard rijden. Onlangs werden daar
nog twee fietsers aangereden.
Woonwerkverkeer op de fiets
richting Ouderkerk aan de AmSchooljeugd neemt de kortste stel is over de Hoofdweg richting
route huidige paden verbete- Waver zeer onprettig en onveiren
lig door de slechte staat van het
“Uit ervaring blijkt dat school- fietspad aldaar. Zo zijn er meer
jeugd de kortste route neemt. knelpunten aan te wijzen.”
Fietsen tussen Vinkeveen en
Mijdrecht zal op basis daarvan Fietsersbond
Aalsmeer-Uitgaan via de Industrieweg en de hoorn steunt visie om eerst huiMijdrechtse Dwarsweg. Ook in- dige fietspaden te verbeteren
woners die naar het zwembad of “De lokale Fietsersbond heeft
de sportschool gaan zullen niet naar het plan van de Ronde Veomfietsen over de Spoorbaan. nen gekeken en denkt dat het
Het is daarom belangrijk dat die niet in belang van fietsers en honfietspaden goed bekeken wor- den is om het fietspad op deze
den.
wijze aan te leggen op de SpoorDe route over de Industrieweg baan. Ook zij pleit voor het onbijvoorbeeld, is veel gebruikt derzoeken van kansen van het
maar het fietspad is erg smal. Er verbeteren van de huidige fietsliggen kansen voor de gemeente, paden”.
omdat het bedrijventerrein opnieuw ingerichte wordt. Een bre- Actiegroep blijft in gesprek
der en veilig fietspad is dan met- met gemeente
een te realiseren.”
“Al met al zijn er veel mogelijkMijdrecht, maar dat er veel achterstallig onderhoud is, of dat
sommige paden niet als veilig
ervaren worden. De actiegroep
pleit ervoor alle aanwezige fietspaden onder de loep te nemen
en te verbeteren. Als dat grondig
wordt aangepakt zal blijken dat
een fietspad over de Spoorbaan
helemaal niet nodig is”.

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

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

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Weten jullie de oplossing te vinden? Kom achter je schermpjes
vandaan en ga mee op avontuur!
Alle onderdelen beginnen om
19.30 uur in de blauwe VBWtent in het Speelwoud (naast de
brandweerkazerne). Op vrijdag
start de BBQ om 18.00 uur.
Iedereen van 13 t/m 17 jaar is
heel hartelijk welkom. Het is niet
erg als je niet alle avonden aanwezig kunt zijn.

Vrouwenmiddag

Woensdagmiddag 24 juli om 14.00 uur is er voor de 6e keer een
Vrouwenmiddag met high tea in de blauwe tent in het Speelwoud Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Het thema deze middag
is:“Schitterend!?” met als spreekster Marije van den Berg. De toegang is gratis ook de high tea. Het wordt weer een inspirerende en gezellige middag. Alle vrouwen vanaf 18 jaar zijn van harte welkom.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
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 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

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. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

heden: boven beschreven opties en andere inzichten zijn door
de actiegroep in een uitgebreide rapportage uiteengezet. Zij
gaan ervanuit dat er serieus naar
wordt gekeken door de gemeente en hoopt dat de gemeente afziet van het fietspad op de Oude
Spoorbaan”, aldus de actiegroep.
Na het reces zal de actiegroep inspreken op informatieronde van
de gemeente.
Wordt vervolgd…

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

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

The Great Escape in Wilnis
Op dinsdagavond 23 juli start een
uitdagend, escaperoom-achtig
tiener-event in het Speelwoud in
Wilnis met elke avond een nieuwe uitdaging. Op dinsdag is dat
de ‘Jailbreak’, gevolgd door ‘The
Getaway Car’ op woensdag en
‘Treasure Hunt’ op donderdagavond. Vrijdagavond 26 juli is de
laatste avond met een BBQ en
Conclusion. In de teams wordt
gestreden voor de ontsnapping.

Bijna duizend handtekeningen tegen
fietspad op de Oude Spoorbaan

Kajuit leerling Ffion opent
tentoonstelling in Rijksmuseum
In het schooljaar van 2017/2018
heeft Ffion Righart meegedaan
het Rembrandt project binnen de
Kajuit. Uit verschillende opdrachten heeft ze gekozen om een
Rembrandt schilderij na te schilderen oftewel een replica te maken. Ffion wist eigenlijk al meteen dat ze het Zelfportret met geplooid hemd uit 1630 wilde namaken. De kraag uit dit schilderij en de echtheid van het haar
sprak haar enorm aan. Nadat ze
een schets op het canvas maakte
kon ze beginnen aan het inschilderen. Het viel nog niet mee om
zoveel kleuren te mengen. Het
lijken er niet veel maar als je het
schilderij van dichtbij bekijkt zitten er toch heel veel verschillende kleuren in en gaat het heel
langzaam van donker naar licht.
Blijven mengen en blijven proberen en in allemaal bijna kleine
vlekjes het schilderij met verschillende laagjes opbouwen. Het was
een behoorlijk karwei en elke dag
kwam er een klein stukje bij.
Afgelopen januari was groep 6
bezig met het maken van een
nieuwsbegrip opdracht. Deze
ging over het jaar van Rembrandt
en over de wedstrijd die het Rijksmuseum had verzonnen: Lang
Leve Rembrandt. Een oproep aan
iedereen groot en klein om een
kunstwerk op te sturen dat geïnspireerd was door een werk van
Rembrandt. Verschillende kinderen die eerder meegedaan hadden aan het Rembrandt project
hebben hierover verteld. Zo ook
Ffion over haar nageschilderde
zelfportret. Meester Peter en de
rest van de klas wilde het schilderij graag zien. De volgende dag

ging het mee naar school. Nou
zei de klas als ik jou was zou ik
meedoen aan de wedstrijd.
Website
Toen Ffion uit school kwam hebben ze op de website van het
Rijksmuseum gezocht en gekeken hoe de wedstrijd werkte. Iedereen kon een kunstwerk geïnspireerd door het werk van Rembrandt insturen en in de zomer
zou er een tentoonstelling komen in het Rijksmuseum waarvoor een aantal kunstwerken geselecteerd zouden worden. Per
email hebben ze verschillende
foto’s opgestuurd met een verhaaltje erbij over het kunstwerk
en over Ffion zelf. Tijdens het opsturen kwamen we er achter dat
Ffion inzending 5983 was. Nou
dachten ze de kans zal we heel
klein zijn dat je er bij zitten maar
we wachten rustig af. Na een aan-

tal weken kwam de mail dat Ffion
haar schilderij door was naar de
finale. Ze moesten het schilderij
langs brengen bij het Rijksmuseum. Na nog weer 3 weken wachten kwam er een mail: Ffion haar
kunstwerk was een van de winnende kunstwerken en zal met
562 andere kunstwerken in de zomer vanaf 15 juli tot en met 15
september tentoongesteld worden in de Phillips vleugel van het
Rijksmuseum! Een hele prestatie
aangezien er ruim 8000 mensen
uit 95 landen een kunstwerk hebben ingestuurd!
Sommige ervaren kunstenaars
maar ook veel kinderen en scholen hebben meegedaan. Vele hebben een directe kopie gemaakt van bestaande schilderen
maar andere hebben ook een eigen verzonnen kunstwerk gemaakt en gebruik gemaakt van
de techniek van Rembrandt.

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
132e jaargang
Oplage: 31.500
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
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uitgever!
Privacy
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Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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CDA bezorgd over
vakantievervanging
huishoudelijk hulp
Bij het CDA De Ronde Venen, zijn
signalen binnengekomen dat
niet altijd adequaat in de huishoudelijk hulp wordt voorzien in
vakantietijd.
Dit wordt bevestigd door het rapport Cliënt ervaringsonderzoek
Wmo 2018 waarin als verbeterpunt wordt genoemd: “een viertal respondenten de vervanging
van huishoudelijke hulp bij ziekte of vakanti.
Hierover wordt niet altijd gecommuniceerd en ook wordt vervanging niet altijd geregeld. De communicatie met de zorgaanbieder
wordt ook als verbeterpunt genoemd. De zorgverlener is telefonisch erg moeilijk bereikbaar.” aldus het rapport. Ria de Korte van
het CDA heeft hierover afgelopen
week vragen gesteld aan de desbetreffende wethouder. Ria: “wij
krijgen signalen van inwoners
dat de vakantievervanging van
de huishoudelijke hulp niet altijd

goed is geregeld. Soms komt er
een duidelijke brief van de thuiszorgorganisatie met naam van de
vervangster en tijdstip van komst,
maar soms is er geen informatie
en komt er niemand opdagen.
Het CDA vindt het ernstig als
kwetsbare mensen verstoken blijven van de noodzakelijke hulp”,
aldus Ria.

CDA. Daarom heeft Ria de Korte
namens het CDA vragen gesteld
over hoe de vakantievervanging
van de huishoudelijk hulp is geregeld. Welke afspraken zijn gemaakt met de thuiszorgorganisatie en hoe wordt gecontroleerd of
dit wordt nageleefd in vakantietijd? Ook is de thuiszorgorganisatie in vakantietijd zeer moeilijk te
bereiken. Tenslotte weten cliënRisico
ten niet hoe zij de gemeente over
“Er zijn bijvoorbeeld cliënten die deze vragen kunnen bereiken”, alenkele dagen in de week naar de dus het CDA.
dagopvang gaan vanwege lichte
dementie en één dag niet, maar Naschrift van de redacvtie:
dan komt de huishoudelijke hulp Niet alleen vakantie
die naast het schoonmaken ook Jammer is het helaas dat deze
in de gaten houdt of het goed vragen nu pas komen, in de vagaat. De cliënt en familie reke- kantieperiode. De desbetreffennen er dan op dat de huishoude- de wethouder is op vakantie, de
lijke hulp daadwerkelijk komt. Als raad is zes weken op reces, dus de
er dan niemand komt dan kan er antwoorden zullen vast niet eereen risicovolle situatie ontstaan. der komen dan eind augustus,
Dat mag en kan niet vindt Ria de begin september en dan is het
Korte, woordvoerder zorg van het leed al geleden voor deze vakan-

Geestelijke verzorging in de
thuissituatie nu ook vergoed

Ria de Korte CDA: bezorgd
tieperiode. Maar onze redactie
kreeg de laatste tijd al meer ernstige klachten te horen over de
huishoudelijke hulp. Het speelt
niet alleen in vakantieperiodes,
het gaat veel vaker fout, dat de
hulp gewoon niet komt opdagen,
zonder enig bericht. En bellen? of
er wordt niet opgenomen of je
staat een half uur in de wacht.
De gemeente betaalt er best
veel geld voor en ook de mensen die deze hulp krijgen hebben
hun eigen bijdrage, dan mag je
toch ook wel wat terugverwachten voor je burgers die deze hulp
hard nodig hebben.

Vraagt u zich ook wel eens af of u
alles uit het leven haalt? Of bent
u al wat ouder of ernstig ziek en
wilt u praten over wat dat met u
doet?
Mensen blijven langer zelfstandig wonen en ook de zorg wordt
meer en meer thuis ingezet. In
zorginstellingen kunnen al sinds
jaar en dag vragen rondom ziekte, ouder worden en sterven met
een geestelijk verzorger worden
besproken. Echter was de inzet
van geestelijk verzorgers in de
thuissituatie nog niet geregeld.
Een nieuwe subsidieregeling die
minister Hugo de Jonge in het
leven heeft geroepen maakt nu
ook gesprekken met betrekking
tot zingeving in de thuissituatie
mogelijk.
De subsidieregeling is bedoeld
voor mensen van 50 jaar en ouder, palliatief zieken en hun naasten. Vooralsnog is de regeling tot
eind 2020 vastgesteld.
De Netwerken Palliatieve Zorg
ontvangen van het ministerie van
VWS deze subsidie en hebben de
opdracht gekregen de regeling in

de regio verder te ontwikkelen.
Het Netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid Kennemerland &
Amstelland en Meerlanden is opzoek gegaan naar een geschikte partner die de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie kon organiseren. In MomenTaal – Centrum voor Levensvragen Noord Holland Zuid heeft
zij een goede partner gevonden.
Op donderdag 11 juli hebben het
Netwerk Palliatieve Zorg en MomenTaal hun samenwerking officieel ondertekend en is de inzet van geestelijk verzorgers in de
thuissituatie een feit.
Wanneer u een beroep wilt doen
op de inzet van een geestelijk verzorger of als u vragen heeft kunt
u contact opnemen met MomenTaal via info@momenTaal.com of
06-30510423.
Bent u een geestelijk verzorger
en wilt u meer weten over het
aanbieden van begeleidende gesprekken in de thuissituatie dan
kunt u dit ook bij MomenTaal aangeven. (foto: aangeleverd)

Weet u een mooie plek voor een minibos

bos. Het is niet alleen voor inwoners een mooie plek om van te
genieten. Het is ook een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren.
Kinderen komen er in contact
met de natuur en leren over wat
er allemaal leeft en bloeit in het
groen. Een minibos is een koele plaats tijdens warme dagen en
een plaats waar water wordt opWethouder Kiki Hagen (gemeen- gevangen tijdens zware regente De Ronde Venen) heeft don- val. Het zijn dus kleine pareltjes
derdag 11 juli een samenwer- in onze gemeente’’, zegt wethoukingsovereenkomst met IVN na- der Hagen.
tuureducatie ondertekend voor
de aanleg van drie Tiny Forests in Initiatiefnemers gezocht
de gemeente.
De drie Tiny Forests worden de
Een Tiny Forest is een minibos ter komende twee jaar in de gegrootte van een tennisbaan waar meente aangelegd. De gemeenzoveel mogelijk verschillende te doet dit niet alleen. Hier is het
soorten bomen en planten staan. enthousiasme en initiatief uit de
Het vormt een klaslokaal voor buurt voor nodig. Het bos wordt
leerlingen, waar zij kunnen leren immers van en voor de buurt en
over de verschillende bomen en de naburige school.
planten in de buitenlucht.
Inwoners die aan de slag willen
Kent u een goede plek voor de- om samen met een team een Tiny
ze minibossen en wilt u een dagje Forest te realiseren in de buurt
Wethouder Kiki Hagen en regiodirecteur Petra Schut van het IVN onder- meehelpen bij de realisatie?
kunnen zich aanmelden door een
tekenen de overeenkomst voor de aanleg van drie minibossen in De Ron- Meld u aan! ,,Een Tiny Forest is mail te sturen naar m.pikkemaat@
de Venen.
een klein dichtbegroeid, inheems derondevenen.nl.

Wethouder Hagen tekent
overeenkomst met IVN

Uithoorn vraagt na de zomer
mening inwoners over Schiphol
Het voorstel over de mogelijke
groei Schiphol van minister Van
Nieuwenhuijzen levert bij de gemeente Uithoorn een aantal vragen op.
Op de eerste plaats is het nakomen van huidige afspraken een
randvoorwaarde. Eerder heeft
Uithoorn daar al op aangedrongen. De hinderbeperking die eerder was afgesproken bij een groei
naar 500.000 vluchten is nog niet
gerealiseerd. Het is goed dat de

minister dat in haar persconferentie erkende. Dat betekent dat
er nog een ‘schuld’ ingelost moet
worden en onze vraag is hoe dat
wordt gerealiseerd.

toekomst gemaakt worden. Het
is voor ons heel moeilijk voor te
stellen dat vermindering van hinder en van impact op de leefomgeving hand in hand kunnen
gaan met groei.
We hebben in het verleden ge- Groei betekent immers altijd
zien dat het nakomen van afspra- meer vliegtuigen die samen
ken over vermindering van hin- meer overlast geven. We vragen
der blijkbaar niet eenvoudig is. ons daarom af welke maatregeDe tweede vraag is dan ook wel- len mogelijk zijn en hoe wij kunke garanties we krijgen op het na- nen toetsen of ze effectief zijn
komen van afspraken die in de voor onze inwoners. Wij willen

Laatste schooldag de
Kajuit weer met traditie
afgesloten
Wat een feestje was het weer tijdens de laatste schooldag voor
de kinderen van OBS de Kajuit uit
Uithoorn.
Zoals ieder jaar werden ze ook afgelopen donderdag getrakteerd
op een lekker ijsje.
Net als vorig jaar, kwam ook dit
jaar weer de Italiaanse ijscoman
op school langs.
Deze ijscoman is voor veel kinderen bekend, gezien hij ook wekelijks door meerdere straten in Uithoorn rijdt en vanuit de verte al
te horen is vanwege zijn gezellige

muziekje. De kinderen konden uit
heel veel smaakjes kiezen en dat
was dus voor sommigen best een
lastige keuze maar wat genoot iedereen er weer lekker van.
Groep 8 was vorige week vrijdag
door middel van een trampoline de school al uitgesprongen
waarbij zij door de hele school
uitgezwaaid waren en hadden al
een aantal dagen vakantie maar
groep 1 tot en met 7 kan nu ook
lekker gaan genieten van de zomervakantie.

dan ook, als directe buren van
Schiphol, nadrukkelijk betrokken
worden bij het opstellen van die
maatregelen.
In september vragen we de bewoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel naar hun mening over het voorstel van de minister. Ze kunnen dat doen op
verschillende manieren: online
en in een gesprek met raadsleden. Daarover informeren wij hen
na de zomervakantie via onder
meer de raadspagina in de Nieuwe Meerbode en sociale media.
Tijdens een speciale raadsvergadering in oktober nemen de leden van de gemeenteraad deze
meningen mee in hun debat.

VBW-kinderfeest in
Vinkeveen en Wilnis

Volgende week dinsdag 23 juli start de Vakantie Bijbel Week in
Vinkeveen en Wilnis. Een supergezellige feestweek voor basisschoolkinderen én tieners in een
grote tent. In Vinkeveen staat de
tent aan Pijlstaartlaan 1, op het
schoolplein van ‘De Schakel’ en in
Wilnis in het Speelwoud naast de
brandweerkazerne. Alle kinderen
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn
welkom in de tent. Deze dagen
staan in het teken van het thema
SchatRijk! Elke ochtend, van dinsdag tot en met vrijdag, willen we
de kinderen ‘schatten’ doorgeven.
Schatten van en over God. Er zijn
leuke liedjes, een gezellig knut-

seluurtje en mooie Bijbelverhalen. Ook ’s middag is er van alles
te beleven in de tent, zoals een
spelletjesmiddag en een kindertheater. ‘s Avonds worden er tieneravonden georganiseerd. De
toegang is gratis! In beide dorpen is huis aan huis een flyer verspreid waarop nadere informatie
en het volledige weekprogramma te vinden is. Voor wie geen flyer in de brievenbus heeft ontvangen is de informatie te vinden op
de websites hervormdvinkeveen.
nl of hervormdwilnis.nl.
Loop gerust even binnen om een
kijkje te nemen of een deel van
het programma mee te maken.

LEZERSPOST
Schiphol
Wethouder Bouma is onaangenaam verrast dat Schiphol onder voorwaarden na 2020 mag
groeien naar 540.000 vluchten.
Ja mijnheer Bouma de onderhandelingen zijn amper begonnen en er wordt u al een dictaat
op gelegd, afspraken nakomen
behoort niet bij deze aandeelhouders. Een totale minachting
t.o.v. u , uw mede onderhandelaars en een paar honderd duizend omwonenden.
Er is ons zoveel beloofd maar
Schiphol groeit alleen maar en
het geluid ook en stille vliegtuigen zijn er niet. Wat gebeurt
er met al die klachten van omwonenden, deze worden genoteerd en dat is het dan want het
geluid en aantal vluchten neemt

toe. Er is een streven om te stoppen met de 30.000 nachtvluchten en deze naar overdag te
doen, alsof daar nog genoeg
ruimte is. Dan is het helemaal
niet meer stil en na een jaar of
zo is door geheugenverlies deze afspraak vergeten en worden de nachtvluchten weer op
gestart,want Schiphol moet
groeien. Kortom het staat al een
jaar of 15 bol van valse beloftes en trucs, men heeft ons minder lawaai beloofd met mooie
woorden maar het tegenovergestelde is gebeurd. Met dank
aan het kabinet en VVD Minister
Mevr. Van Nieuwenhuizen.
Geert van Stuijvenberg,
Uithoorn

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 openbaar 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 redactie een standpunt inneemt.
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Nieuwe (prefab) woningen aan de Prins Bernhardlaan staan er in één dag

De bouw van Wooncomplex De Rede moet volgend jaar van start gaan

Uitvoering ambities Uithoorn laat
op zich wachten (2)
Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar trad Jan Hazen
(VVD) als nieuwe wethouder voor
Uithoorn voor het voetlicht. Hij
borrelde van de ambities om een
aantal zaken tot stand te brengen
die tot zijn portefeuille behoren
(waaronder Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit en Infrastructuur) en waarover wij hem in deze
krant destijds aan het woord hebben gelaten. We zijn nu een jaar
verder en hoe staat het ermee?
De wethouder nodige de lokale pers uit voor tekst en uitleg. In
de vorige uitgave van deze krant
(NMB 10 juli) deed hij dat en gaf
toe dat er voor een buitenstaander nog niet veel te zien valt in de
praktijk wat er allemaal op stapel
staat. “Er zijn toen allerlei plannen naar buiten gebracht over
onder meer het dorpscentrum
en daar wordt nog hard aan gewerkt om die in detail uit te werken. Dat kost de nodige tijd alvorens een en ander wordt gerealiseerd. Maar het gaat wel gebeuren, dat is zeker,” aldus wethouder
Hazen toen waarbij hij in deze uitgave verder gaat met te vertellen
wat de inwoners van de gemeente de komende tijd allemaal nog
meer kunnen verwachten.
Fotowand in delen zagen
“De eigenaar van winkelcentrum
Amstelplein heeft plannen in een
vergevorderd stadium om het
winkelcentrum te gaan upgraden,” weet Hazen. “Het staat er intussen al weer dertig jaar. Men wil
zowel de binnenkant als de buitenkant een goede opknapbeurt
geven. De eigenaar kent onze
plannen om de omgeving een
meer groene uitstraling te geven.
We weten dat er onder meer een
nieuwe vloer in komt die aansluit
op het plein er achter waardoor
het een geheel wordt. Daarover
zijn we in gesprek. Daarna kunnen we het plein ook gaan invul-

len met groen om het voor een ieder aantrekkelijker te maken. Het
idee was ooit om op de hoek tegenover het gemeentehuis een
gebouw neer te zetten. Maar dat
is niet meer primair in beeld omdat het plein daardoor veel te
klein zou worden.”
Hazen meldt dat men druk bezig is met de realisatie van het
wooncomplex De Rede met daaronder de bibliotheek aan de Wilhelminakade. Daar waar nu nog
de schutting staat met de fotowand. Ontwikkelaar Van Wijnen is
inmiddels druk bezig om met de
wijkbewoners afspraken te maken hoe het straks gaat met het
bouwverkeer. Als het allemaal
goed loopt zal de gemeente eind
dit jaar de bouwvergunning geven en kan er begin volgend jaar
gebouwd gaan worden. Punt is
wel dat de fotowand dan moet
verdwijnen. Plan is om het geheel
in delen te zagen en die elders te
plaatsen of op te hangen, bijvoorbeeld in het winkelcentrum, de
bibliotheek of het gemeentehuis.”
Lastig gebied
Hazen: “Het overigens niet zo dat
als De Rede er eenmaal staat en
in gebruik is dat de Wilhelminakade en het Marktplein dan meteen een wandelpromenade worden. Dat idee is een paar jaar geleden wel geopperd, maar vooralsnog blijft het zo het is met eenrichtingsverkeer. Dit mede op
verzoek van de plaatselijke winkeliers en de horeca. Nadeel is
dat het er niet veiliger op geworden is voor overstekende voetgangers en horecabezoekers die
een terrasje pakken. Ook de bediening moet met mooi weer
goed uitkijken dat die met het
dienblad en al niet onderste boven wordt gereden door bijvoorbeeld snelle e-bikers en wielrenners… Het oude dorp erachter is
ruimtelijk gezien een lastig ge-

bied om te ontsluiten; het is compact met veel smalle straten waar
tevens volop geparkeerd wordt.
Ook het nieuwe wooncomplex
De Rede moet dus bereikbaar
blijven. Als je de Wilhelminakade
gaat afsluiten moet je weer wat
anders verzinnen om daar te komen. Het Amstelfront, zoals dat
wordt genoemd, leent zich overigens bij uitstek om er iets moois
van te maken. Daar hoort ook de
Wilhelminakade bij tot en met de
Thamerkerk en de nieuwbouw
die daar wordt gepleegd. Er gebeuren een heleboel zaken tegelijk en je krijgt maar een keer de
kans om er iets moois van te maken want daarna staat het er weer
vijftig jaar. Wij moeten dat dus nu
doen anders krijg je er later spijt
van. Alleen duren sommige dingen dan langer. Het eindresultaat
zal echter zijn dat iedereen er blij
mee is.”
Wat betreft de nieuwbouwplannen van Eigen Haard in het Oranjekwartier komt de wethouder
met een nieuwtje. “Aan de Prins
Bernhardlaan wordt een rij huizen
gesloopt. Op die plaats wordt een
nieuwe fundering gelegd. Vervolgens wordt daarop in één dag tijd
een compleet huis glas en winddicht neergezet. Het wordt namelijk helemaal prefab aangeleverd.
Van binnen moet het dan nog wel
worden afgewerkt, maar alle aansluitingen zijn er. Dat scheelt veel
overlast door bouwverkeer dat er
maandenlang zou moeten staan
op de toch al smalle Bernhardlaan als er sprake was van een traditionele bouw. De huizen worden in dezelfde stijl als de omgeving uitgevoerd. Dat laatste
past ook bij onze wens om de gemeente het dorpse gezicht te laten behouden. Onze visie is dat
we een dorp zijn aan de rand van
het Groene Hart met een groen
karakter, maar wel dicht bij de
stad.”

Winkelcentrum Amstelplein krijgt buiten en binnen een opknapbeurt

Wethouder Jan Hazen geeft een verdere toelichting op zijn ambities
Amsteltram rijdt in 2024
Ja, de Amsteltram. Die gaat in
2024 rijden. Er lopen nog bezwaarschriften tot aan de Raad
van State. Daarop moet eerst een
uitspraak komen. Wethouder:
“Wij zijn als gemeente de bewoners die het aangaan al een heel
eind tegemoet gekomen met
groene aanpassingen, verkeersvoorzieningen, veiligheid en dergelijke. De Vervoerregio Amsterdam heeft daaraan ook bijgedragen. Het zal geen oorzaak van
vertraging zijn in het project. Het
projectbureau, wat het tramgebeuren laat uitvoeren, heeft wel
wat wijzigingen i het programma,
o.a. met onderstations voor de
stroomvoorziening en een extra
opstelspoor bij het busstation. Als
er een tram defect is kan die daar
tijdelijk staan zodat op het doorgaande tracé gewoon trams kunnen blijven rijden in de dienstregeling. Verder loopt er nog een
procedure voor grondonteigening in de Legmeerpolder. Dat al-

les kost weer de nodige tijd. De
planning nu is dat het tracé derde kwartaal 2023 klaar moet zijn
waarna de testfase ingaat. Per
1 juli 2024 gaat de tram in een
dienstregeling rijden. Dan zullen
er ook veel nieuwbouwprojecten klaar zijn en kunnen veel inwoners met de tram snel van Uithoorn naar Amsterdam rijden en
omgekeerd. Uitvloeisel hiervan
is onder andere dat wij samen
met de gemeente De Ronde Venen willen bekijken hoe inwoners
uit Amstelhoek ook op een snelle manier bij het eindpunt van
de tram in de Stationsstraat kunnen komen. Moet je dan de busbrug aanpassen, een veerpont in
het leven roepen of anderszins?
Dat is even de vraag. Voor zover ik
heb gemerkt zouden veel inwoners met daaronder het bestuur
van buurgemeente De Ronde Venen graag zien dat de tram wordt
doorgetrokken naar Mijdrecht.
Maar dit moet financieel kunnen
en dat is (nog) niet het geval. Bo-

vendien gaat het hier om de Provincie Utrecht die het moet laten
uitvoeren en waarbij er ook nog
eens een grote zak met geld op
tafel moet komen om het te bekostigen. Maar nu praat ik over de
buren…”
Aldus wethouder Jan Hazen die
weer een stukje toelichting over
zijn ambities naar buiten heeft
willen brengen en dat (deels) van
het college natuurlijk. Hazen begrijpt dat het geduld van mensen een beetje opraakt nu er al
tien jaar over het dorpscentrum
gedebatteerd en overlegd wordt
hoe het moet gaan worden. Maar
hij blijft optimistisch dat binnen
afzienbare tijd inwoners wel degelijk de veranderingen kunnen
zien. Wellicht dat hij in weerwil
van dat geduld ons misschien
volgend jaar meer kan laten zien
wat er nu eindelijk van de grond
is gekomen met de verwijzing
naar nu: “kijk daar hebben we het
de vorige keren uitgebreid over
gehad in onze plannen….”

De Amsteltram start in juli 2024 met haar dienstregeling op Uithoorn
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Verzorgingsstaat 2.0

De verzorgingsstaat is in de huidige vorm niet langer houdbaar. Toch willen we (in Nederland) dit wel op de één of andere manier in stand houden. Prima, maar dan moet het wel
anders. Daarvoor moeten we het anders gaan organiseren en
geld gaan verschuiven. Een Inwonersbedrijf kan daar een belangrijke rol in gaan spelen.
We hebben recht op hulp
Een groot deel van de bevolking redt zichzelf wel. Deze
groep denkt ook vaak individualistisch en heeft geen steun
van buitenaf nodig. Een minderheid in onze samenleving
heeft in meer of mindere mate
wel hulp nodig. Als er hulp nodig is verwacht men deze ook te
krijgen en het netwerk van deze hulpbehoevende stuurt daar
ook op aan. We vinden dat we er
recht op hebben.
Mantelzorg en vrijwilligers
een must
De hulp geven doen we in principe met professionals. Professionele hulp in de huidige systematiek lijkt niet meer betaalbaar. Onder andere door de
overheadkosten van de zorginstanties. De professionals zorgverlener hebben/krijgen te weinig tijd om hun werk nog goed
te kunnen uitvoeren. De roep
om vrijwilligers in de zorg is dan
ook groot. Er wordt dan ook
steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers uit de directe omgeving van de hulpvrager. Deze voelt zich min of
meer verplicht om zijn familielid/vriend(in) te helpen. We geven die vrijwilliger dan de titel
van mantelzorger.
Er dreigt een tekort aan
vrijwilligers
Dat is natuurlijk een stuk goedkoper, maar is dit voor de toekomst nog wel de beste oplossing en haalbaar?
In de sport en voor school zullen altijd wel vrijwilligers te vinden zijn. Het zijn hier vaak de
ouders van kinderen die ook
een eigen belang hebben en
het ook wel echt vrijwillig doen.
Dan is er nog een groep vrijwilligers die veelal hun werkzame leven achter de rug hebben
of 55 plussers die tijdelijk zonder werk zitten. Zij willen (tijdelijk) nog wat om handen hebben. Zij doen vaak werkzaamheden als Taalcoach/ Jongerencoach/ (auto)maatje/ Hulp bij
schulden/ netwerkcoaches etc.
Toch dreigt een tekort aan vrijwilligers. Met het oprekken van
de arbeidsleeftijd tot 67-70 jaar
gaat daar in de nabije toekomst
nog eens een potentieel van
vrijwilligers verloren.
Zelfredzaamheid
Van bovenaf wordt tegenwoordig vooral ingezet op zelfredzaamheid. Dit lijkt het toverwoord om kosten te drukken.
De hulpgever gaat volgens de
richtlijnen eerst (betaald) op
zijn handen zitten. De filosofie
hierachter is om eerst te kijken
of de hulpvrager het goedkoop

zelf kan oplossen voordat dure
(professionele) hulp wordt gegeven.
Een grote misvatting wat ons
betreft want juist bij de groep
die om hulp vraagt lukt het juist
niet meer! Uiteindelijk wordt
de roep om hulp nog groter en
gaat de kwaliteit van zorg achteruit.
Geen zelf maar samenredzaamheid
Zelfredzaamheid is niet wat het
moet zijn, maar samenredzaamheid is wat er nodig is. Een betere oplossing is namelijk preventief de hulpvragen gaan verminderen. Voorkomen is beter
dan genezen. Dit kan door als
inwoners meer met elkaar gaan
optrekken. Als we het voor elkaar krijgen om meer naar elkaar om te kijken en elkaar een
beetje te helpen als dat nodig
is. Niet gaan helpen als het al te
laat is. Preventief signarelen als
er iets mis dreigt te gaan in de
buurt. Een praatje maken met
de bejaarde buurman en/of een
boodschap te halen als iemand
dat zelf niet meer kan. Normaal
sociaal contact en elkaar helpen
als dat nodig is. Dat is samenredzaamheid. Dan is het mogelijk om de verzorgingsstaat
in stand te houden/betalen. De
professionele hulpverleners zullen ook veel meer tijd krijgen
om kwaliteit te leveren als die
ook echt nodig is.
De top van onze zorg en
welvaart is gehaald
Het probleem van de hedendaagse samenleving is dat we
te veel individualistisch zijn en
we als inwoner te afwachtend
zijn wat ons gaat overkomen.
Het is daarom van belang dat
we bewustwording moeten creeren dat de top van onze zorg
en welvaart is gehaald. Dat we
als samenleving ervoor moeten gaan zorgen dat we sociale
omgevingsnormen boven onze
individuele status gaan plaatsen. Voor dit uitgangspunt is visie nodig en moeten we ons bewust worden dat echte rijkdom
zit in het feit dat we het met zijn
allen goed moeten hebben. Gelijkwaardigheid is hier het sleutelwoord.
Wat is geluk?
Verschillen mogen er wel zijn
om te blijven ontwikkelen, maar
er zullen grenzen gesteld moeten worden aan individueel bezit en status. Jezelf als individu steeds meer verrijken moet
geen uitgangspunt meer zijn
van geluksgevoel.
Uit onderzoek blijkt dat ons geluksgevoel vergroot wanneer
het om bevrediging van basis-

Met de Zonnebloem
naar Artis
Donderdag 11 juli jl. hebben de
gasten en vrijwilligers van de
Zonnebloem afdeling Wilnis/De
Hoef een bezoek gebracht aan
Artis in Amsterdam.
Het stond al lange tijd op het verlanglijstje van vele gasten van deze afdeling omdat vele vroeger er
ooit eens geweest zijn en nog wel
eens een keer deze dierentuin
wilde bezoeken.
Wat erg belangrijk is op zo n dag
is natuurlijk het weer, nou daar
was zeker niet over te klagen,
heerlijk met ongeveer 21 graden,
ideaal.
Om half tien vertrok de bus richting Amsterdam en daar aan-

gekomen ging men eerst aan
de koffie met iets lekkers. Daarna kon iedere gast met vrijwilliger op eigen gelegenheid genieten van de dieren en natuurlijk de
mooie natuur.
Om één uur stond er een heerlijke lunch te wachten die eenieder
zich goed liet smaken. Hierna nog
ruim een uurtje vertoeven in de
dierentuin waarna iedereen om
half vier weer met de bus huiswaarts keerde.
Toen alle gasten rond kwart over
vier weer in Wilnis arriveerden
kon iedereen terugkijken op een
zeer geslaagde dag.

behoefte gaat. Zodra deze basisbehoefte vervuld zijn, maakt
meer geld meestal niet nóg
gelukkiger. In tegendeel zelfs
want dan kan meer geld ons
geluk zelfs verkleinen. Het kan
leiden tot meer angst en stress
om status te verliezen. Vaak
zien we ook dat er een soort
van eenzaamheid ontstaat bij
deze groep omdat men niet
meer meedoet aan de samenleving omdat men zich verheven voelt aan de modale inwoner en geen saamhorigheidsgevoel meer heeft.
Geld of gelukzoekers
Je terugtrekken uit het saamhorigheidsgevoel om eigen gewin
te bevorderen is echt niet meer
van deze tijd. Er is behoefte aan
sociaal verantwoord gedrag. We
moeten ons ervan bewust zijn
dat iedereen nodig is om deze
welvaart te kunnen behouden.
Je sociaal gedragen geeft ook
een bepaalde rijkdom die overigens niet in euro’s is uit te drukken. We moeten veel meer gelukszoekers worden dan ons geluk zoeken in geld. Daar wordt
iedereen gelukkig van!
Waardering is nodig
Inwoners willen elkaar best wel
helpen, maar daartegen over
staat dat zij daar ook voor gewaardeerd willen worden. We
voelen ons nu ook wel vaak (on)
vrijwillig gebruikt om de zaakjes
van de overheid op te knappen.
Van bovenaf moet men dus wel
beseffen dat er een prikkel nodig is zodat de hele samenleving zich in het participatievraagstuk gaat interesseren en
hierin wil investeren.
Niet alles maar gratis en voor
niks
Het hoeft dan ook niet allemaal
maar gratis en voor niks. Voor
de dienstverlening en service
aspecten moet gedacht worden vanuit de kostprijs i.p.v. verdiensten.
Dit zal beteken dat er anders tegen de (winst)economie aangekeken gaat worden. Er zal een
nieuwe sector ontstaan waar
voor welwillende burgers wel
salaris is te verdienen (een zogenaamde
kostprijs/eerlijke
beloning). Status en hiërarchische salarisgebouwen zullen
veel minder belangrijk zijn omdat er geen geldelijke/financiële waarde nodig is om te groeien en/of voldoening te behalen
uit arbeid. Er zal veel meer een
gevoel van maatschappelijke
waarde en voldoening komen.
En overheadkosten zullen al helemaal veel minder worden.
Kostprijs i.p.v. financieel
gewin
Voor de mensen met levenservaring en studenten die juist
de zorg en welzijn kant als studie kiezen is het van belang dat
er businessmodellen ontstaan
op sociaal niveau i.p.v. status niveau.
De tuin voor iemand doen,
boodschappen doen, schilderen, een fiets nakijken, huishoudelijke hulp of (mantel)zorg zal

tegen kostprijs mogelijk zijn.
Maar ook het vuil ophalen of
de speelplaatsen/bankjes in de
buurt onderhouden hoeft niet
door professionele bedrijven
gedaan te worden met een zo
hoog mogelijk financieel gewin,
maar kan ook georganiseerd
door buurt/wijk bewoners, die
tegen kostprijs dit werk gaan
doen. Dit geldt ook voor de organisatie van evenementen om
gezelligheid te creëren. Geen
winstoogmerk om de organisatiebureaus te verrijken maar alle
medewerkers eerlijk te belonen
voor hun inzet.
Inwonersbedrijven
Natuurlijk zouden wij dat het
liefst organiseren zonder weer
een soort van organisatievorm
neer te gaan zetten. Echter
door het (bureaucratische) systeem waar we nu eenmaal inzitten en mee moeten dealen is er
een rol weggelegd voor inwonersbedrijven. Inwonersbedrijven zorgen dat er wel een mate van continuïteit is gewaarborgd en ook een vorm van
structuur zonder dat winst maken een uitgangspunt is. Tegen
kostprijs zaken in de eigen omgeving regelen is het uitgangspunt. Daarbij kunnen inwoners
(ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) ingezet worden.
Dat geeft betrokkenheid. Een
ander voordeel is dat het vermindering van uitkeringsgelden tot gevolg kan hebben omdat er werk in de buurt is. Alles
tegen een eerlijke prijs en beloning. Als er wat overblijft van
de kostprijs is het de bedoeling
dat dit terugvloeit naar alle inwoners en niet in de zakken verdwijnt van individuen. Het grote voordeel is dat hier saamhorigheid ontstaat en bewustwording van onze verantwoordelijkheden kenbaar worden.
Van onderaf organiseren
Ons inziens is het belangrijk dat
dit van onderaf kan ontstaan en
de (lokale)overheid dit zal faciliteren.
Dus de mogelijkheid bieden
om dit door inwoners in gang
te gaan zetten. Dit betekent
dat diensten die nu aanbesteed
worden voor dezelfde prijs aan
de inwoners gegund moeten
worden. Daarvoor willen we
een inwonersbedrijf neer zetten. Een bedrijf van en voor de
inwoners.
Steun van bovenaf helpt
Het inwonersbedrijf willen wij
graag neerzetten en daar willen wij actief de inwoners bij
gaan betrekken. Om een en ander snel en effectief in gang te
zetten hebben we wel de steun
en medewerking van de lokale
overheid nodig.
Medewerking en geen tegenwerking. En als inwoners zien
dat het werkt en er waardering
van boven komt dan gaat men
vanzelf wel meedoen.
Wil je meer weten over het idee
van inwonersbedrijf neem gerust contact met ons op : drv@
inwonerscollectief.nl

Zorgboerderij organiseert
gezellige muziekavond!
Donderdagavond
organiseert
zorgboerderij in Uithoorn, een
gezellige muziekavond met Niek
Vianen. Zij verzorgen de avond
met lekkere hapjes, drankjes en
gezelligheid.
Allen welkom voor een praatje,
de muziek, voetjes voor de vloer!

Wanneer?: donderdag 18 juli. Hoe
laat?: 19:30- 22:00 uur, zaal open
van 19:15 uur.Waar?: Zorgboerderij Inner- Art, Vuurlijn 36, 1424 NS
De Kwakel.
Vrij entree voor deelnemers van
de zorgboerderij. Bezoekers voor
buitenaf: €5,-.

Hennie Wahlen na 40
jaar met ‘bus’pensioen

Vorige week woensdag heeft
buschauffeur Hennie Wahlen zijn
laatste Buurtbusrit gereden. In de
stromende regen werd hij bij het
chauffeurs-wisselpunt in De Hoef
opgewacht met een boeket bloemen en de gebruikelijke Mercichocolade door de bestuursleden
Daan Wiebus en Henk Weenink.
Elke week heeft Hennie met veel
plezier de 526-bus veilig door de

Ronde Venen gereden; vanaf Uithoorn-busstation naar de markt
in Breukelen vice versa. Hennie,
namens alle Buurtbus-collega’s
hartelijk bedankt! Lijkt het u leuk
een paar uur per week de Buurtbus lijn 526 te rijden en te genieten van vriendelijk en leuk vrijwilligerswerk in deze prachtige omgeving? Stuur een mail naar: info@buurtbus526.n

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.

Het huis en de slijm
Het was een regenachtige dag
geweest. Het vocht hing nog in
de lucht. Op mijn raam zag ik
een slak omhoog glijden. Ja,
écht omhoog glijden. Naar mijn
gevoel kun je alleen maar omlaag glijden. Maar nee, deze
slak gleed omhoog. Het dier zat
aan de buitenkant(gelukkig)
en ik spoedde mij naar buiten
voor een foto. Ik koos voor de
foto die je hierbij ziet omdat je
het slijm goed kunt zien én het
huisje van de slak. Ik weet dat
ik geen vrienden maak als ik
zeg dat ik wel een beetje onder
de indruk was van deze slak
die omhoog gleed en daarbij
ook zijn huis nog meenam. Ik
maakte onlangs een trektocht
van ruim 3 ½ week in Frankrijk
en had een rugzak van ca 10
kg bij me en dat was soms best
zweten. Dus ik heb bewondering voor die slak.
Maar er kwamen zo ook wat
vragen boven: dat huisje, hoe
komt hij er aan en waarom glijdt
hij niet van het raam af naar beneden. Nu kun je van alles vinden op internet maar ik wil ook
wat eigen waarneming weergeven in deze column want wat
is zo’n column schrijven: niets
anders dan een waarneming
dichtbij huis toch ?
Zoog hij zich vast aan het raam
misschien ? Maar dan moet dat
slijm kleverig zijn anders blijft
hij niet hangen. Dat blijkt inderdaad zo te zijn: het is kleverig. Hij is dus vrij om dwars,
omhoog, omlaag en zich schuin
voort te bewegen. Wat een vrijheid! De slak heeft geen benen

of poten, maar wel een grote voetzool. Dat is een sterke
spier. Door die spier samen te
trekken en weer uit te strekken,
beweegt hij zich voort. Bij de
mond zit een klier, waarmee hij
slijm kan maken. Dat wordt het
‘zilverspoor’ dat de slak achterlaat, wanneer hij over een ruw
oppervlak kruipt. Dat heb je
vast wel eens gezien …tegen je
raam of deur, bij het eerste licht
van de dag.
Al bij zijn geboorte heeft een
slak een heel klein huisje op
zijn rug: het zogenoemde embryohuisje. Tijdens de eerste jaren van zijn leven maakt een
slak continu huizenmateriaal,
vooral kalk, aan om zijn huisje gelijke tred te laten houden
met zijn eigen groei. Dat materiaal wordt geproduceerd door
een speciaal orgaan, de ‘mantel’, die zich in het centrum van
het gat van het huisje bevindt.
Met bovengenoemde’ wetenschap’ kijk je nu misschien toch
even anders naar dit bijzondere, algemene dier!
Elza Vis, IVN natuurgids
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Juf Wilma van der Jagt doneert
afscheidscadeau aan De Olievaar
De laatste week voor de zomervakantie was voor juf Wilma van
der Jagt van IKC het Duet in Uithoorn, een bijzondere week. Omdat Wilma met pensioen gaat was
dit haar allerlaatste werkzame
week. Na ruim 20 jaar op het Duet was het niet meer dan logisch
om Wilma een passend afscheidscadeau te geven. Toen we informeerden wat zij zelf graag zou
willen krijgen bij haar afscheid,
was dit het antwoord: Ik wil mijn
afscheidscadeau graag omzetten in een donatie. Ik heb daarvoor een kleinschalig educatief
project gekozen in Uithoorn: Kinderboerderij de Olievaar. Op deze

plek vier ik ook het afscheid van
de kinderen.
Speurtocht
Op woensdag 10 juli vertrokken
de kinderen van de groep 2 van
juf Wilma en juf Gerda via een
speurtocht naar het Libellebos.
Daar was er voldoende tijd om
de dieren te bekijken en te knuffelen en te spelen in de speeltuin.
Als verrassing hadden de juffen
een pannenkoekenlunch voor
de kinderen verzorgd. En daarna
was het de beurt aan Wilma om
verrast te zijn: Met behulp van
juf Gerda en hun ouders hadden
de kinderen een aantal mooie en

PvdA/GroenLinks stelt vragen over
terugdringen afval in milieu
De fractie van PvdA/GroenLinks
heeft aan het college van Burgemeester en Wethouders van De
Ronde Venen gevraagd wat ze
doet om (zwerf )afval in het milieu te voorkomen. Zo wil de fractie onder meer weten of het college bereid is meer afvalbakken te
plaatsen en een verbod in te stellen op het oplaten van ballonnen.
Fractievoorzitter Pieter Kroon:
“De plastic soep is een bekend
voorbeeld van wat er kan gebeuren als afval in het milieu terecht
komt. Dat moeten we dan ook
zoveel mogelijk voorkomen. Dat
begint met bewustwording door
goede communicatie, gevolgd
door praktische maatregelen, als
het plaatsen van voldoende afvalbakken, maar ook door bijvoorbeeld geen ballonnen meer

op te laten en minder plastic te college van B&W maatregelen
neemt. De fractie heeft daarom
gebruiken.”
schriftelijke vragen gesteld aan
Afval slecht voor natuur en milieu het college. Zo wil de fractie weVoor veel inwoners is afval in de ten wat het college op dit mobuitenruimte een grote ergernis. ment doet om afval in het milieu
Dan gaat het bijvoorbeeld om terug te dringen en welke mogeblikjes, flesjes en andere (plas- lijkheden het college ziet om hier
tic) verpakkingen. Naast dat het meer aan te doen. Bijvoorbeeld
een vervelend beeld geeft, heeft het plaatsen van meer afvalbakdit ook negatieve effecten op de ken.
natuur. Zo krijgen dieren bijvoor- Ook wil de fractie weten of het
beeld plastic binnen en raken ze college bereid is om de raad een
verstrikt in het afval. Wanneer af- voorstel te doen voor het verbieval niet wordt opgeruimd, blijft den van het oplaten van ballondit tientallen tot honderden jaren nen. Deze blijven namelijk, ook
als ze biologisch afbreekbaar zijn,
in het milieu achter.
lang in het milieu achter. Daarnaast wil de fractie weten of het
Schriftelijke vragen
Om afval in het milieu zoveel mo- college in overleg wil met orgagelijk terug te dringen wil de frac- nisatoren van evenementen om
tie van PvdA/GroenLinks dat het het gebruik van plastic terug te

originele cadeautjes voor Wilma.
Een theedoos met heel speciale
theezakjes; een mooie gieter, een
vaas met bloemen en een tas.
En het allerlaatste cadeau was
een cadeau om weg te geven.
Willem Körnmann, de beheerder van de Olievaar, werd er bijgevraagd. Wilma kon Willem een
cheque overhandigen van €300,-.
En daar waren Willem en alle dieren heel erg blij mee!

Daags erna werd Wilma tijdens de
slotborrel ook door haar collega’s
nog in het zonnetje gezet. Iedereen had voor haar een cadeautje meegenomen en zo konden
we haar een “toekomstkoffer” vol
ideeën, lekkers, boekjes en andere spullen geven waar ze haar
vrije tijd mee kon vullen.
Alle collega’s, ouders en kinderen
wensen Wilma een mooie tijd!

Valk wint pubquiz
Vinkeveld
dringen. Als laatste wil de fractie
weten of het gebruik van lachgas
een probleem vormt in De Ronde
Venen en zo ja, of het college bereid is een verbod op het gebruik
in te stellen. De patronen waar
het lachgas in zit, worden namelijk vaak op de grond gegooid
en daarnaast is lachgas een zeer
sterk broeikasgas.

Onlangs genoot een tiental
teams van buurtbewoners uit
de nieuwe woonwijk Vinkeveld
in Vinkeveen in het clubgebouw
korfbalvereniging De Vinken van
een speciaal voor hun georganiseerde pubquiz.
Begin juni is een speciaal ontworpen flyer huis-aan-huis in de nieuwe wijk verspreid. Al snel druppelden de aanmeldingen binnen,
zodat uiteindelijk tien groepen
buurtbewoners op de kennisquiz
afkwamen.
De avond stond in het teken van
méér onderlinge binding in de
pas gebouwde woongemeenschap. Veel bewoners in de woonwijk zijn in Vinkeveen geboren of
getogen, maar ook nieuwe bewoners zochten een rustig dorp
in de nabijheid van de grote steden. Voor de korfbalvereniging
een uitgelezen moment om de
club onder de aandacht te brengen bij de nieuwe bewoners en
zo de sfeer te laten proeven van
het gezellige verenigingsleven.
Weggevertjes
Onder leiding van quizpresentator Thomas Bogaard werden lastige vragen afgewisseld met de nodige ‘weggevertjes’. Ook kregen
de kandidaten een aantal muziekfragmenten te horen.
Tussen de vragen door zijn de
aanwezigen getrakteerd op een

spreekbeurt van een jeugdig
Vinkenlid. De wijk kreeg de korfbalspelregels uitgelegd, ondersteund met flitsende beelden van
een Korfballeague-wedstrijd. Als
afsluiting toonde de organisatie een korte film met fragmenten van een korfbalkampweek,
als extra bewijs dat de vereniging
meer activiteiten organiseert dan
enkel leuke korfbaltrainingen en
het spelen van spannende competitiewedstrijden.
Valkeniers
Met maar liefst 86 punten werd
het team ‘De Valkeniers’ uit de
straat Valk de winnaar van de
avond. De deelnemers hadden
hierdoor een goedkope avond,
aangezien de genuttigde drankjes niet afgerekend hoefden te
worden. De poedelprijs ging naar
het team ‘Rainbowwarriors’ uit de
straat Regenboog. Zij kregen een
gevulde Vinkenmok om het verlies enigszins te verzachten.
Na afloop van de quiz was er nog
gelegenheid om nader kennis te
maken met buurtbewoners, alsook met aanwezige Vinkenleden.
De Vinken kijkt terug op een geslaagde avond, waarbij zij zich
opnieuw als een maatschappelijk betrokken vereniging heeft
laten zien. De wervingscommissie en pubquizcommissie van De
Vinken broeden al op een mogelijk vervolg in de toekomst.

Juf Gerda neemt na 45 jaar afscheid
Regio - Op basisschool de Fontein in Mijdrecht was het woensdag 10 juli groot feest. Alle kinderen van de school stonden
juf Gerda buiten op te wachten.
Want als een juf zolang op school
heeft gewerkt, is dat wel een reden voor een groot feest. De kinderen hadden allemaal een vlaggetje in hun hand. Want het ‘Landenproject’ stond bij dit feest
centraal.

Juf Gerda kreeg bij aankomst een
‘boardingpass’ om toegang te
krijgen tot de groepen.
Zo kon zij alle ‘landen’ bezoeken
waaraan elke groep had gewerkt.
Natuurlijk moest zij vooraf gefouilleerd worden door de douane met de vraag:
‘Heeft u niets aan te geven?’ Hierop kon de juf gelukkig ‘nee’ zeggen. In de hal werd zij toegezongen door alle kinderen van

de school. En werden verschillende toneelstukjes opgevoerd.
Ook haar eigen groep 4 had een
mooie voorstelling voor haar.

ook de gelegenheid om juf Gerda
te bedanken en geluk te wensen.
’s Avonds was er een receptie.
Hierbij waren veel oud-collega’s,
vrienden en bekenden aanwezig.
In de middag werden de ouders Er werden herinneringen opgeen kinderen uitgenodigd om op haald en toespraken gehouden.
school alle groepen te bezoeken.
In elke groep waren er hapjes die Ook werd juf Gerda door haar colte maken hadden met het land lega’s in het zonnetje gezet. Het
dat in elke groep centraal stond. was een bijzonder mooi afscheid
En natuurlijk hadden de ouders van een bijzonder fijne juf!!

Bezoek bij buurtkamer
Meerwijk Uithoorn

Jeanine de Koster, voorlichter van
Beterburen, op bezoek bij buurtkamer Meerwijk.
De meeste mensen kennen het
wel; kleine irritaties met mensen
uit je buurt. Kleine irritaties kunnen een last worden en de volgende stap zou tot overlast kunnen leiden.
Jeanine de Koster, projectleider

en voorlichter van Beterburen,
komt tijdens de koffieochtend op
25 juli naar de buurtkamer Meerwijk.
Buurtbemiddeling door Beterburen geeft advies en ondersteuning bij vragen van buurtbewoners en conflicten tussen buurtbewoners.
Buurtkamer Meerwijk gaat de he-

le zomer door met de koffieochtenden. Iedereen is van harte welkom op deze ochtenden. Naast
deze gezellige koffieochtenden
met geanimeerde gesprekken
ontstaan er ook nieuwe initiatieven door de bezoekers.
Zo komen er regelmatig mensen langs ,zoals de wijkagent van
Meerwijk Martien Verheijen, Lon-

neke van Lammeren van Eigen
Haard, Natasja Groeneveld van
het AutoMaatje.
We zijn ook voor een rondleiding gezamenlijk naar de tuin
van Bram de Groot geweest. Een
bezoekster van de buurtkamer is
gestart om maandelijks samen te
koken en te eten. Verder kan je
ook gebruik maken van een gezamenlijke appgroep. Een van de
bezoekers gaat vanaf september
maandelijks buurtbewoners helpen met hun mobiel en IPhone.
Mannen; vrouwen; jong en oud,
iedereen is van harte welkom in
de buurtkamer.
U vindt hem aan de Eendracht 1517 (achter het scholencomplex).

12

17 juli 2019

Reconstructie Pastoor
Kannelaan duurt vier maanden
De Pastoor Kannelaan in de wijk
Veenzijde te Wilnis gaat vanaf maandag 5 augustus geheel
op de schop. Dan wordt een begin gemaakt met de vorig jaar
beloofde complete reconstructie van deze gebiedsontsluitingsweg die vier maanden in beslag
zal nemen. Het verkeer zal daardoor ernstige hinder ondervinden en op werkdagen tussen
07.00 en 16.00 uur geen gebruik
van de weg kunnen maken. Ook
het Openbaar Vervoer wordt omgeleid via de N212 (Ingenieur Enschedeweg). Daartoe wordt op
de parkeerplaats van de Algemene Begraafplaats een tijdelijke bushalte ingericht voor een
van de buslijnen om gebruikers
de mogelijkheid te bieden in-/
uit en/of over te stappen. Omwonenden zijn recentelijk door de
gemeente via een informatieve
brief op de hoogte gesteld. Weggebruikers worden met behulp
van borden geïnformeerd en omgeleid.

Rijden over de puinbaan
De werkzaamheden aan de Pastoor Kannelaan worden in acht
fasen uitgevoerd, te beginnen
met fase 1 tussen de Burgemeester de Voogtlaan en de rotonde
bij de N212. De volgende fasen
‘schuiven steeds een stuk op’ richting de Pieter Joostenlaan/Veenweg.
De eerste drie fasen betreffen het
weggedeelte vanaf de kruising
bij de rotonde tot even voorbij
de doodlopende zijstraten van de
Pastoor Kannelaan en de oostelijke toegang van de Wethouder
van Damlaan.
Projectleider Martin Nienkemper wijst erop dat de weg overdag weliswaar voor alle verkeer is
afgesloten, maar dat vanaf 16.00
uur het (bestemmings)verkeer er
wel gebruik van kan maken door
over de ‘puinfundering’ te rijden.
Verder moeten hoe dan ook hulpen nooddiensten te allen tijde bij
de afgesloten straatdelen kunnen
komen (ambulance en brand-

De Pastoor Kannelaan gaat vanaf 5 augustus compleet op de schop

weer). Als bepaalde percelen
voor levering van goederen, bedrijfsvoering en verhuizingen (tijdelijk) bereikbaar moeten zijn (of
blijven), dient men contact op te
nemen met de uitvoerder.
Zodra fase drie gereed is en wanneer dat is kan nog niet met zekerheid worden voorspeld, kunnen bewoners van de Burgemeester De Voogtlaan en die verder wonen in Veenzijde 1, dit deel
van de wijk weer in- en uitrijden,
zij het over de puinbaan! Bewoners van de Wethouder van Damlaan hebben altijd een ontsluiting
via de Veenweg maar kunnen ook
na fase 3 weer via de Pastoor Kannelaan richting de rotonde bij de
N212 rijden en terug.
Aldus de informatie van de projectleider die al doende nog aangeeft dat het uitfrezen van de
nog aanwezige boomstobben in
de berm een van de eerste acties
zal zijn zodra de werkzaamheden
een aanvang nemen.
Geen vrijliggend fietspad
Voor de bewoners van Veenzijde
lijkt het tegen die tijd verstandig
om de wijk voorlopig maar in en
uit te rijden via de omleidingsroute vanaf de Veenweg, Pieter Joostenlaan en Molmlaan (bij de Jumbo).
Om met je auto, motor of fiets
over een ‘puinbaan’ te rijden lijkt
niet zo aantrekkelijk alhoewel zoiets wel mogelijk is. Het is aan een
ieder hier vrijelijk voor te kiezen.
Is er overigens een fatsoenlijke
omleidingsroute voor fietsers?
Eerder dit jaar, op 6 februari, werd

De Ronde Venen groeit komende twintig jaar met 2.800
huishoudens

Stijgende vraag naar gelijkvloerse (huur)woningen
De vraag naar gelijkvloerse (huur)
woningen in de gemeente neemt
de komende jaren toe. Dat blijkt
uit de ‘Ruimtelijke verkenning
Wonen’. Het aantal huishoudens
in De Ronde Venen stijgt tot 2040
naar verwachting met 2800. Met
name het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Om een
aantrekkelijke woongemeente te
blijven, wil de gemeente zoveel
mogelijk doorstroming stimuleren. De Ronde Venen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Door de stijgende prijzen
voor woningen, zowel bestaand
als nieuwbouw, komen starters
echter moeilijk aan de bak. Voor
senioren geldt dat zij niet verhuizen omdat de gelijkvloerse woningen die zij wensen schaars

zijn. Wethouder Rein Kroon (Wonen): ,,Senioren willen graag levensloopbestendige, gelijkvloerse woningen of appartementen.
Daarin kunnen ze langer zelfstandig wonen. We willen deze realiseren in de buurt van voorzieningen. Bouwen in het centrum van
Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude
ligt hiermee voor de hand.’’
Meer doorstroming
Met het bouwen van seniorenwoningen ontstaat doorstroming
op de woningmarkt. Als senioren
naar een gelijkvloerse woning
verhuizen, komt hun woning vrij
voor jonge gezinnen of starters.
Om aan de toekomstige woningbehoefte te voldoen, wil de gemeente zich gaan toespitsen op

door de gemeente in dorpshuis
De Willisstee voor de omwonenden een inloopavond georganiseerd waar men werd geïnformeerd over de gang van zaken. Daar kon een ieder ook zijn
op- en aanmerkingen kwijt maar
ook ideeën aanvoeren. Een aantal
daarvan laten we hier in het kort
de revue passeren.
Zo waren er nogal wat vragen
over de veiligheid van fietsers.
Bekend is dat er doorgaans behoorlijk hard gereden wordt over
de Pastoor Kannelaan en er behalve personenauto’s ook bussen en veel vrachtverkeer (grondtransporten) van deze gebiedsontsluitingsweg gebruik maken.
Een vrijliggend twee richtingen
fietspad aan de achterkant van
de huizen vinden veel omwonenden zeer wenselijk. Volgens
de gemeente is dit niet mogelijk
vanwege onvoldoende ruimte in
de breedte gezien van het wegtracé. Er wordt wel toegezegd dat
er bij de aanleg van de weg maatregelen worden genomen om de
snelheid terug te dringen om het
verschil in snelheid met fietsers te
verkleinen.
Daarnaast worden er brede (roodgekleurde) fietssuggestiestroken
aangebracht voor verhoogde veiligheid. Daarnaast wordt de oversteek voor voetgangers verbeterd. Opmerkingen waren er ook
of de kruising Veenweg, Pieter
Joostenlaan en de Pastoor Kannelaan aangepast wordt. Dit in
het kader van de ontsluiting van
De Maricken via de Wethouder
van Damlaan. De gemeente laat
weten dat er geen aanpassingen
nodig zijn omdat de kruising de
extra verkeersbewegingen wel
kan verwerken. Overigens wordt
de ontsluiting van de Maricken
via de Wethouder van Damlaan
op de Veenweg pas uitgevoerd
als de Pastoor Kannelaan klaar is.
de meest kansrijke projecten, zodat er binnen afzienbare tijd zoveel mogelijk woningen komen.
De ‘Ruimtelijke verkenning Wonen’ is onder andere gebaseerd
op een uitgebreide enquête onder 2.986 inwoners. Daaruit blijkt
dat 60% van de senioren in onze gemeente liever een woning
huurt dan een woning koopt.
Starters hebben een voorkeur om
een woning te kopen.
De Ruimtelijke verkenning wonen is 9 juli door het college van
B en W besproken en bestaat uit
twee delen: Woningbehoefteonderzoek en Woonstrategie. Waar
het Woonbehoefteonderzoek inzicht geeft in de woonwensen,
maakt de Woonstrategie inzichtelijk hoe de gemeente de komende jaren versneld, actief en
gericht kan bouwen. Dit gebeurt
op basis van een woningbouwprogramma, inclusief bouwlocaties, die kwalitatief en kwantitatief aansluit op de woningbehoefte en woonwensen per dorp.
Naar verwachting bespreekt de
raad begin september de Ruimtelijke verkenning. Vanaf komende week zal onze redactie (in gedeelten) de uitkomsten van het
rapport publiceren.

Uithoornse burgemeester bij Plux
Afgelopen woensdag was burgemeester Pieter Heiliegers op
uitnodiging van een groep trouwe sporters op bezoek bij sport-

school Plux in Uithoorn. De burgemeester was nog niet bekend
met deze sportschool en de sportieve activiteiten die Plux voor

onder andere ouderen organiseert.
Na een korte rondleiding heeft
de burgemeester de ‘Goedemorgen Workout’ bijgewoond.

De gezellige, hechte groep van
50-, 60- en 70-jarigen sporten al
14 jaar samen onder begeleiding
van sportinstructeurs Kees, Mike
en sinds kort ook Martijn.
Iedere maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend om 07.00 uur zijn
ze weer trouw van de partij!
Zoals gebruikelijk werd na de
sportles koffie gedronken en een
praatje gemaakt.
Het doel van het bezoek voor burgemeester Heiliegers was meer te
weten te komen over de ouderen
activiteiten in de gemeente Uithoorn.
Daarnaast wilde hij kennismaken

met zowel de sportieve deelnemers van de groep als de trainers
en andere medewerkers van Plux.
Hij nam dan ook alle tijd om met
aanwezigen in gesprek te gaan.

Eind dit jaar, begin 2019, wordt de Maricken ontsloten via de Wethouder
van Damlaan
Voorts zal erop worden toegezien
dat op de Veenweg (een 30 km
weg en tijdelijk een drukke omleidingsroute!) gedurende de werkzaamheden voldoende doorstroming zal plaatsvinden.
De aldaar geparkeerde auto’s zorgen nu al dikwijls voor filevorming en opstopping. Dus dat
wordt wat! Vanzelfsprekend waren er opmerkingen over de zware grondtransporten die regelmatig de Pastoor Kannelaan teisteren. Volgens de gemeente wordt
de nieuwe wegconstructie dermate sterk uitgevoerd dat de-

ze daartegen bestand is. Anderzijds is de gemeente in gesprek
met de opdrachtgevers van deze
transporten om deze niet meer
door de Pastoor Kannelaan te laten plaatsvinden. Tot slot zijn er
heel veel vragen gesteld over bomen en ander groen in relatie tot
mogelijke overlast met zonnepanelen, behoud en/of vervanging van bomen, groenstroken
en groenvakken etc. De gemeente heeft hier waar nodig een toelichting op gegeven. Het zal tijdens en na alle werkzaamheden
allemaal wel op zijn plaats vallen.

Leuke dagen voor
Dagopvang de Nostalgie
Het was echt een feestje vorige
week bij dagopvang Nostalgie in
de Amstelhoek. De burgemeester van Uithoorn kwam gezellig
lunchen en was zeer geïnteresseerd in de Nostalgie. Ook was er
een dagje Amsterdam. Een rondtour voor de clienten die daar geboren zijn, gewoond hebben en
of gewerkt. Het is zo leuk om te
zien, dat zij deze plekken nog
steeds herkennen, al is het vanuit
de bus, of als chauffeur Peter van
Wintours, de straat aankondigt.
De herkenning voor deze mensen is met geen pen te beschrijven, zo leuk om te zien. Daarna
nog naar de diertjes. Jonge diertjes zijn altijd leuk om te knuffelen.. Een client zei: , Wat lief, krijg
het er helemaal koud van ‘( kippevel). En tot slot gezellig BBQ .
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Zomerbridge De
Legmeer weer op niveau
De zesde avond ondervond geen
concurrentie meer van de Leeuwinnen en bracht het totaal aantal paren weer op vier en veertig,
verdeeld over drie lijnen. In de Alijn waren het deze keer Kitty Stavenuiter & Kees Koning die met
58,04% het beste resultaat behaalden. Op twee eindigden Ben
ten Brink & Jan Bronkhorst met
57,74% gevolgd door Lijnie Timmer & Ger Quelle die 56,85% lieten optekenen. De Robben Lissauer & Scholte werden vierde
met 54,46% en bleven zo net voor
de 54,17% van Johan Le Febre &
Wim Slijkoord. De B- lijn produceerde twee zestigers, verkregen
door Janny & Gerard Telling met
62,11% en Joyce Udema & Monique Veenboer met 61,80%. Twee
achtervolgende paren, Carla Dijkman & Dies Bouterse en Corry
Twaalfhoven & Jan Koek maakten het spannend door met respectievelijk 57,53 en 57,35% als
derde en vierde te finishen. Hel-

een & Mees van der Roest sloten
hier de best of five af met 54,73%.
In de C-lijn was de winst voor Lia
van Kessel & Thea Twaalfhoven,
met ook het beste resultaat van
allen, door 65% binnen te halen.
Rie Bezuijen & Gerbrand van Nigtevegt nestelden zich eveneens
in het elite rijtje door hun 62,50%,
waarmee ze dus tweede werden.
Joke de Wit & Marieke Schakenbos deden met 58,75% goed mee
als derde en Adrie & Ko Bijlsma
en An Greven & Wouda Roos sloten hier de top af met in volgorde
54,17 en 53,75%. Volgende keer
is het zomerbridge al weer voor
de helft voorbij, dus wanneer u
ook de sfeer wilt proeven talm
niet en schrijf in bij: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal van Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. De aanvang is om 19.45 uur en de kosten zijn zes euro per paar.

Clubkampioenschappen TC Qui Vive afgesloten
Net voor het aanbreken van
de zomervakantie zijn bij Tennis Club Qui Vive de Clubkampioenschappen voor senioren gespeeld. Weliswaar wilde het niet
echt zomeren, maar de kunstgrasbanen maakte het mogelijk

dat geen enkele wedstrijd serieuze vertraging op hoefde te lopen. Daar zorgen trouwens de
spelers zelf al voldoende voor.
Er was besloten na een setstand
van 1-1 niet de tiebreak in te zetten en dat resulteerde er in dat

Kooyman Polderloop
groot loopspektakel
Donderdag 1 augustus wordt
traditioneel op de tweede dag
van het Kwakelse polderfeest de
Kooyman Polderloop gehouden.
En dat gebeurt dit jaar al weer
voor de 31e keer. De organisatie
van deze regionaal zeer populaire
loop is weer een samenwerking
tussen atletiekvereniging AKU en
het feestcomité De Kwakel .
De start en finish vindt ook dit
jaar weer plaats op het evenemententerrein in de Kwakel achter het sportpark van KDO. Daar
staat ook de grote tent waar kan
worden ingeschreven en ruimte
is om om te kleden en tassen neer
te zetten. Daarnaast stelt KDO
weer een aantal kleedruimtes beschikbaar waar ook kan worden
omgekleed en gedouchet. De
polderloop is, hoewel deze midden in de vakantieperiode valt, al
jaren druk bezocht en veel lopers
komen graag naar De Kwakel om
aan deze gezellige loop mee te
doen. Er staan altijd heel veel toeschouwers langs de weg en op de
Vuurlijn en kunnen op deze manier de lopers een paar keer zien
passeren. De kinderloop over 1
kilometer wordt steeds populairder, meer dan 200 kinderen staan
de laatste jaren aan de start. Vorig
jaar was door het de hoge temperaturen het aantal lopers op de 4
en 10 kinderen minder dan andere jaren, maar we verwachten, bij
normale omstandigheden ook dit
jaar weer meer dan 700 enthousiaste lopers aan de start van deze
twee afstanden.

blijven. Vraag familie, vriendenvriendinnen, je eigen sportteam
of buren om samen een team te
vormen en ga de uitdaging aan.
Inschrijven kan op de avond zelf
maar ook vooraf via AKU, www.
aku/uithoorn.nl, of via Jos Lakerveld, jostineke8”gmail.com. Jos
kan je ook verder informeren over
dit spectaculaire onderdeel.

Teambattle
Dit jaar is er voor het eerst een
apart klassement op de 4 km voor
teams bij de Kooijman Polderloop. Teams van 4 personen kunnen strijden voor de titel `Beste
team van De Kwakel 2019´.
De tijd van de laatst binnenkomende loper-loopster is bepalend voor de klassering. Belangrijk is dus om als team bij elkaar te

De inschrijving start om 18.00
uur. Deelnemers aan de G-run
en de kinderloop ontvangen een
mooie medaille en daarnaast krijgen alle deelnemende kinderen
na afloop nog een raketijsje.
Deelnemers aan de 4 en 10 km
ontvangen naast het traditionele plantje een extra herinnering.
Voorinschrijven kan via www.inschrijven.nl

G-run
Daarnaast heeft de organiserende vereniging AKU in samenwerking met stichting Ons Tweede
Thuis 2 jaar geleden een G-run
in het programma opgenomen
en dat was zo’n succes dat een
groot aantal mensen die hebben
deelgenomen aan de polderloop
nu wekelijks bij AKU op de atletiekbaan trainen. De organisatie
heeft er daarom niet aan getwijfeld om dit initiatief een vervolg
te geven en daarom start de polderloop ook dit jaar met een run
onder de naam Specials G-run
over 1,6 km. Naast clienten van
Ons Tweede Thuis zijn uiteraard
andere mensen met een beperking van harte welkom om aan de
Specials G-run mee te doen.
Programma
Het programma van de polderloop luidt als volgt:
• 18.30 uur:
start G-run over
1,6 kilometer
• 19.00 uur:
start kinderloop
over 1 kilometer
• 19.15 uur:
start 4 kilometer
• 20.00 uur: start 10 kilometer

menig tennisspel langer duurde dan de gemiddelde wedstrijd
op Wimbledon. Uiteraard was de
tevredenheid na een gewonnen
drie-setter er niet minder om.
Op zondag werden de finales gespeeld. Daarmee kunnen we al

weer gaan uitkijken naar het Colijn Open 35+ Grastoernooi dat
eind augustus bij Qui Vive aan de
Vuurlijn gespeeld zal gaan worden. Op de website www.quivivetennis.nl is meer informatie over
dit open toernooi te vinden.

‘Nieuwe buren’
verrassende winnaar
In de vierde speelavond van de
PvdA KroegKwis-in Uithoorn,
competitie won het team ‘Nieuwe Buren’. Na in de voorgaande
avonden als laatste geëindigd te
zijn, een verrassende overwinning. Loes en Chris als quizmaster trapten deze week voor een
complete zaal de vierde avond
van de PvdA KroegKwis-competitie af. Alle teams waren aanwezig en hadden er duidelijk zin in.
De eerste plaatjesronde leverde
de deelnemers de nodige hoofdbrekens op. Vooral toen bleek dat
de samenstellers van de quiz Biddinghuizen (Lowlands) als stad
betitelden. ‘We rotzooien maar
wat an’ bleek deze twee vragenrondes het best gescoord te hebDe organisatie kijkt terug op een
ben en kwam met zeventien punbijzonder geslaagde dag. De eerten aan kop. De rest volgde met
ste deelnemer, uit Wilnis, was er
respectievelijk veertien of vijfal net na negen uur. De spelers
tien punten. Na de volgende sevan de eerste ronde gingen om
rie van twee keer tien vragen onttien uur de baan op voor de eerstond er wat meer tekening in
ste partijen. Deze ronde werden
de tussenstand. De koploper beer dames- en herendubbels gehield zijn positie, maar de rode
speeld.
lantaarndrager, ‘Ik trap op mijn
Intussen druppelden de deelnefietsje’, had acht punten achtermers van de tweede ronde binstand opgelopen. ‘Nieuwe buren’
nen Ook zij gingen na het genot
scoorde heel goed in de vijfde en
van koffie of thee met heerlijke
zesde ronde: zij verbeterden met
appel- of kersentaart (met sponhun achttien punten hun positie
sorbijdrage van onze Hema) de
van een gedeelde tweede plaats
baan op voor gemengde dubbels
naar een eerste plaats. De laaten nog meer damesdubbels.
De prijzen, in de vorm van enke- ste twee vragenrondes met daarNa twee rondes stond er voor le flessen wijn, gingen naar 1 ge- in de altijd lastige muziekvragen,
iedereen een lekker lunchbuf- mengd dubbelpaar, 1 herendub- zorgden voor een terugval van
fet klaar met 3 smaken eigenge- belpaar en 2 damesdubbelparen,
maakte soep, broodjes, salade, ei- waarvan 1 paar de z.g. poedeltjes, kaas, paté, fruit enz. (Meikie prijs kreeg voor de minst behaalbedankt!)
de games. Daarna volgde nog de
Hierna volgden nog 2 rondes ten- traditionele loterij, waarbij nog
nissen, die een beetje nattig ver- meer mensen in de prijzen vielen.
liepen…. Intussen was er de mo- Met dank aan de sponsoren: klegelijkheid de stijve spieren los dingwinkel 1995, De Loods, mote laten masseren door KernGe- dehuis v.Yperen, woninginrichzondFysio uit Mijdrecht, waar- ting van Kreuningen, de visspecibij de bijdrage geheel ten goe- alist v.Diermen (markt), groentede kwam aan het Johannes Hos- man v.Vliet (markt), Auke, Koelepitium!
man Elektro, Blom&Blom, Dirk.
Het werd een mooie donatie van Stam en enkele anonieme spon95, - euro.
sors.

Eerste Open Senior+
Regiodag TVM

Derk kampioen jeugd
begeleiden
Bij Veenland in De Ronde Venen
hebben ze gelukkig genoeg vrijwilligers die voor de club trainingen geven, bestuurswerk doen,
materiaal verzorgen en klaar zetten , enz., daar zijn ze terecht trots
op en bijzonder blij mee.
Afgelopen vrijdag werd 1 super
vrijwilliger in het zonnetje gezet
bij de afdeling tafeltennis: Derk.
Zo’n 20 jaar lang doet hij belangeloos bergen werk voor het tafeltennis: de geldzaken, materiaal aanschaf, overleg met NTTB en andere verenigingen, promotiewerk, maar vooral jeugd-

werk. Onvermoeibaar onderhield
hij contacten met de jeugd en
hun ouders, stelde schema’s op,
viel soms in om training te geven, belde zich suf, reed tienduizenden kilometers en coachte er
vaak ook nog.
Landelijk
Vooral toen het 1e team de regio competitie ontsteeg en landelijk ging spelen gaf dit veel
werk: overleg met Bijmaat in Huizen, toernooien in Assen en Zwolle bijvoorbeeld, wedstrijden in
Dokkum en bij Groningen: he-

le zaterdagen offerde hij zonder
morren op. Nu het 1e team uiteen gaat: deels landelijk A in Nijkerk, deels bij VDO in Uithoorn en
de andere jeugd bij de senioren, kwam er een einde
aan de grootste drukte. Tijd
om hem in het zonnetje te
zetten.
Op de laatste trainingsavond voor de zomerstop
werd, na het jeugd trainingsuur, een verraste Derk
gecomplimenteerd en bedankt voor zijn vele werk
en kreeg hij van de spelers een ingelijste teamfoto, van Bijmaats jeugdleider een boek over barbecueën (om de vele vrije zaterdagen door te komen)
en een kampioensbeker:

‘We rotzooien maar wat an’. Zij
duikelden van de tweede plaats
naar de vierde. Daardoor klom
‘PvdA Uithoorn’ van de derde
naar de tweede plaats. ‘Nieuwe
buren’ hield de koppositie vast.
Door deze uitslagen bleef ‘PvdA
Uithoorn’ op de eerste plaats in
de competitie, op de voet gevolgd door ‘Kwis(t) even niet’ en
met ‘Ik trap op mijn fietsje’ op de
derde plaats.
De totale uitslag van deze
vierde speelavond:
1. ‘Nieuwe buren’: 69 punten; 2.
‘PvdA Uithoorn’: 67 punten; 3.
‘Kwis(t) even niet’: 66 punten; 4.
‘We rotzooien maar wat an’: 65
punten; 5. en 6.: ‘Ik trap op mijn
fietsje’ en ‘Herstel Team 2’: 62
punten; 7. en 8.: ‘Herbergh 1883’
en ‘De Cliffhangers’: 60 punten; 9.
‘Klaver 5’: 58 punten.
De stand na vier van de zes competitieronden:
1. ‘PvdA Uithoorn’: 28 punten; 2.
‘Kwis(t) even niet’: 23,5 punten; 3.
‘Ik trap op mijn fietsje’: 22,5 punten; 4. ‘We rotzooien maar wat
an’: 19,5 punten; 5. ‘Herstel Team
2’: 18 punten; 6. ‘Herbergh 1883’:
12 punten; 7. ‘De Cliffhangers’:
11,5 punten; 8. ‘Nieuwe buren’: 11
punten; 9. ‘Klaver 5’: 10 punten.
Woensdag 18 september is de
vijfde speelavond, opnieuw in de
Herbergh 1883 aan de Schans in
Uithoorn.

kampioen jeugd begeleiden. Hopelijk blijft hij het tafeltennis nog
lange tijd steunen: zulke vrijwilligers zijn zeldzaam.
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Ruim 200 kinderen aan de
start bij Kooijman Polderloop
In de afgelopen jaren is de kinderloop over 1 kilometer een speciaal evenement op zich geworden. Meer dan 200 kinderen van
3 tot en met 11 jaar staan aan de
start van de 1 kilometer en na het
startschot vertrekken zij, vaak ondersteund door een van de ouders of een opa, richting de Kuil
en het Egeltjesbos in de Kwakel.
Een lang en kleurrijk lint.
Daarnaast staat er altijd een grote
groep toeschouwers bij de start
en langs het parcours om de kinderen aan te moedigen.
Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in

Podium voor UWTC bij
het NK voor veteranen
Zondag 14 juli zijn de Nederlandse Kampioenschappen voor
masters verreden in Nieuwkuijk,
op een mooie omloop van bijna 4 km. De UWTC wielrenners
Leen Blom, Ben de Bruin, John
Tromp en Guus Zantingh waren
naar Nieuwkuijk afgereisd om
daar te starten. Bij de 65+ vormde
zich na ca. 25 km een kopgroep
van 5 renners met daarbij John
Tromp en deze bouwden een ruime voorsprong op en bleven buiten schot van het peloton. Het
kampioenschap werd gewonnen
door Bert Bakker uit Zaandam

met op de tweede plaats John
Tromp uit De Kwakel en hij behaalde hiermee een mooie podiumplaats.
Bij de 70+ ontstond er na 35 km
een kopgroep van 3 renners onder aanvoering van Albert Raven en zij namen een kleine voorsprong maar werden niet achterhaald door het peloton. Hans van
Bavel uit Sint Anthonis werd de
Nederlandse Kampioen voor Albert Raven uit Aduard. Guus Zantingh spurtte zich naar een 4e
plaats en Leen Blom finishte als
7e.

de grote tent. Het is zaak om op
tijd naar de tent te komen om het
inschrijfformulier in te vullen, het
startnummer op te doen, veters
te strikken, etc. De vele vrijwilligers van het feestcomité en atletiekvereniging zitten klaar om
alle inschrijvingen te verwerken,
maar zij hebben wel tijd nodig
om alles goed te regelen en kunnen niet op het laatste moment
nog een grote groep inschrijven. De start van de 1 kilometer
is 19.00 uur.

Vijf ton opgehaald voor
kinderkanker
ochtend, met een ontbijt waarbij honderden watersporters
motiverend werden toegesproken door de Uithoornse cabaretier Cindy Pieterse. “Er is inmiddels €29.465 opgehaald voor KiKaRow, mede dankzij de Nieuwjaarsduik in het centrum van Uithoorn”, vertelde de comédienne.
“Volgens mij was het toen trouwens wel warmer dan nu.”
Zon
De lentetemperaturen waren in-

Spetterende spelletjes bij de
Uithoornse Reddingsbrigade
in zwembad ‘de Otter’!
Donderdagavond 11 juli hebben
de leden van de URB hun zomervakantie ingeluid met spelletjes
in plaats van een les in het reddend zwemmen.
Alle leden waren gekomen en er
werd zowel fanatiek als sportief
gespeeld.
De groepjes bestonden uit jongere en oudere leden door elkaar. Voor de nieuwe, jonge leden
meteen een mooie gelegenheid
om de oudere zwemmers te leren
kennen. Een van de leden vroeg
bij binnenkomst al naar zijn favoriete spelonderdeel: “ hebben jul-

lie het onderdeel met de buis ook
weer?” Voor wie het vergeten is;
zo snel mogelijk een buis met gaten vullen met water. Een nieuw
lid vroeg: “gaan we een parcours
doen?” Dat doen de zwemmers
soms tijdens de les en dat vinden
ze altijd leuk.
Ditmaal werd de behendigheid
getest om pingpongballetjes
door de buis te laten gaan. Verder deze avond was er een zevenmijlslaarzen estafette, waren
er opdrachten die op een surfplank uitgevoerd moesten worden, zwommen de groepen met

een zwemvest aan door ‘het gat’
om vervolgens over een ‘drijver’
te klimmen, (dus toch een een mini parcours).
Tenslotte werd er onder water
voetbal gespeeld.
Dit jaar is er gestreden om de eer
ipv om een ijsje. Iedereen heeft
zich kostelijk vermaakt en is vrolijk aan de zomervakantie begonnen. Mocht u een doelloos moment hebben deze vakantieperiode; daag uw kind uit voor een
potje onder water voetbal en wie
weet leert u meteen een paar reddingsgrepen van uw kind.

Als kampioen van het rechterrijtje
is Legmeervogels ook komend
seizoen 2019-2020 ingedeeld in
de 1ste klasse A District West 1.
Nieuwkomers in deze 1ste klasse zijn, SDZ, kampioen 2e klasse.
Zouaven, gepromoveerd via de
nacompetitie. De Meern, gedegradeerd uit de hoofdklasse Papendorp, tijdens het seizoen teruggetrokken uit de Hoofdklasse
en als laatste nieuwkomer dit seizoen Fortuna Wormerveer, gedegradeerd uit de Hoofdklasse.

Herinnering
Als je over de finish komt, krijg je
een mooie medaille als beloning
voor de prestatie die je hebt geleverd en dit jaar krijgt elke deelnemer een raketijsje, zodat je niet
zoals andere jaren heel lang in de De 1ste klasse zal er dan
rij hoeft te wachten om je ijsje in als volgt uitzien.
AFC.34 (Alkmaar), AGB (Amsterontvangst te nemen.
dam), DSOV (Vijfhuizen), Fortuna Wormerveer (Wormerveer),
Hoofddorp, Kolping Boys (Alkmaar), LSVV (Zuid Scharwoude),
De Meern. Papendorp (Utrecht),
SDZ (Amsterdam), Uitgeest,

Tocht van 1.400 kilometer:

De kop is eraf voor de grote landelijke roeitocht tegen kinderkanker. Afgelopen zaterdag werd
bij de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter
het startschot gegeven voor de
KiKaRow, een traject van maar
liefst 1.400 kilometer. De route
naar Den Haag was de eerste van
veertien etappes die de komende
weekenden afgelegd gaan worden.
Vanwege die lange afstand begon het festijn al in de vroege

Legmeervogels ingedeeld
in de 1ste klasse

De Uithoornse Reddingsbrigade
houdt nu een zomerstop.
Op donderdagavond op 29 augustus begint de URB weer met
de wekelijkse lessen reddend
zwemmen. In zwembad ‘de Otter’
te Uithoorn van 18.30-19.30 uur.
Naast de techniek en theorie van
het reddend zwemmen wordt er
ook aan de conditie gewerkt.
De URB zoekt instructeurs, dus
lijkt dat je wat, laat het ons weten en informeer via urb.secretariaat@gmail.com.
urb.secretariaat@gmail.com

derdaad even verdwenen afgelopen weekend, hoewel de zon
prachtig door begon te breken
toen The Vin om 8:00 uur eenmaal te water werd gelaten.
Omdat de brandweer speciaal
naar Michiel de Ruyter was gekomen om voor een erewater te zorgen, kon het toegestroomde publiek zien hoe de roeiboot bij vertrek door een grote regenboog
voer.
Tientallen andere roeiboten en
kano’s volgden The Vin richting
de eerste stop in Alphen aan den
Rijn. Later trok de boot nog langs
roeiverenigingen in Nieuwkoop
en Leiden.
Burgemeester
Burgemeester Pieter Heiliegers
was aanwezig om bemoedigende woorden te geven bij het vertrek. “Wat een prachtige dag”, begon hij zijn speech. “En wat ontzettend eervol om hier te mogen
zijn.” Heiliegers gaf daarnaast aan
dat hij zich realiseerde dat het
project ook een grote emotionele
lading had, en zette daarom een
groot applaus in voor organisatoren Albert Vuil en Chris Gispen.
KiKaRow werd in 2004 opgericht

Zaanlandia (Zaandam) Zouaven
(Grootebroek) en Legmeervogels.
Ook de indeling van Legmeervogels zondag 2 is door de KNVB
bekend gemaakt.
In de reserve 1ste klasse zijn ingedeeld Abcoude 2, DCG 2 (Amsterdam), Hillegom 2, Hooglanderveen 2 , Kampong 3 (Utrecht),
Pancratius 2 (Badhoevedorp), Roda’23 2 (Bovenkerk), SDZ 2 (Amsterdam), Sporting ’70 2 (Utrecht),
Sporting Martinus 2 (Amstelveen), VVIJ (IJsselstein) Zeeburgia
(Amsterdam), Zwanenburg 2 en
uiteraard Legmeervogels 2.
Over enkele weken wordt ook de
beker indeling bekend gemaakt
evenals de nummering van de
elftallen in de competitie waar
dan mee het competitieprogramma gemaakt kan worden.
nadat Vuils kleinzoon Vinnie op
9-jarige leeftijd overleed aan leukemie. Een grote roeitocht op en
neer naar Engeland, leverde een
jaar later €285.000 op. Het streefbedrag voor het nieuwe project is nog hoger. In totaal moet
er €500.000 worden opgehaald,
voor onderzoek naar de langetermijngevolgen van kankerbehandeling bij kinderen.
Die LATER-studie wordt uitgevoerd in het Utrechtse Prinses
Máxima Centrum. Wat ook meteen het eindpunt zal worden van
de grote roeitocht die zaterdag
van start is gegaan. De komende weekenden komt The Vin onder meer langs Middelburg, Den
Bosch, Venlo, Groningen en Alkmaar, om uiteindelijk op 14 juli aan te meren in de Domstad.
Daar zal een sponsorbedrag worden overhandigd waar tientallen roeiverenigingen in Nederland aan hebben meegeholpen.
De roeiers, sponsors en organisatoren hebben er daarom het volste vertrouwen in dat er over drie
maanden inderdaad een half miljoen gedoneerd zal kunnen worden.

