
VERMIST:

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Gezien van de Irenebrug

Uithoorn met 
ochtendgloren

Afgelopen week heeft de provincie Utrecht tijdens twee bijeen-
komsten 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 Hofl and-Liefkens-
hoek en de kruising met de N212, ook bekend als de ir. Ensche-
deweg.
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Presentatie 
doorstromingsvarianten N201 

Daarnaast speelt de eventuele 
verhoging met één meter van het 
viaduct in Vinkeveen. Ook heeft 
de provincie meegenomen in 
hoeverre het technisch mogelijk 
is om in Vinkeveen het tracé van 
de N201 door een tunnelbak te 
laten lopen. Daarnaast is ook on-
derzocht of de Demmerikse brug, 
gezien de leeftijd, daar zou moe-
ten blijven of dat deze vervangen 
zou kunnen worden door een 
aquaduct dat dan halverwege de 
N201 zou kunnen komen. 

Toegang Mijdrecht ontlast
De meest opvallende variant is 
om de huidige N201 aan de oost-
zijde al voor het pand van de Vol-
vo Bangarage in noordwestelijke 
richting te verleggen. Het nieu-
we wegdeel moet dan westelijk 
- achter het huidige Shell-tank-
station - aansluiten op het be-
staande tracé van de N201. “Ho-
pelijk leidt dit ertoe dat de toe-
gang naar Mijdrecht over Hofl and 
eindelijk echt ontlast wordt. Daar 
hoort eigenlijk geen zwaar ver-
keer overheen te rijden.”  
Raadslid Coos Brouwer (CDA) is 
- naar eigen zeggen - blij verrast 

door de gepresenteerde voorstel-
len. “De provincie Utrecht heeft 
echt tijd gestoken om de varian-
ten uit te werken en daarbij in op-
lossingen gedacht en niet in be-
perkingen.” 

Veiliger
Verder is Brouwer er positief over 
dat er ook aandacht is besteed 
aan het openbaar vervoer en het 
fi etstraject. “Dat zijn zaken die 
destijds met name door het CDA 
naar voren zijn gebracht om te 
onderzoeken. Het is goed om te 
zien dat bijvoorbeeld ook geke-
ken is om het tussen de Vinke-
veens plassen een stuk veiliger te 
maken. Iedereen weet nu dat als 
je nu tussen de plassen fi etst het 
autoverkeer vlak langs je heen 
raast en dat er in het verleden di-
verse malen bijna ongevallen zijn 
geweest.”  

Reageren naar provincie
“Ik hoop namens het CDA dat 
veel inwoners uit onze gemeente 
de moeite nemen om te reageren 
op de nu uitgewerkte voorstellen. 
Het is namelijk nog steeds mo-
gelijk om te reageren op de ge-
presenteerde varianten, sugges-

ties te doen en vragen te stellen. 
Dat moet dan wel digitaal. Re-
acties kunnen gemaild worden 
naar: toekomstN201@provincie-
utrecht.nl

Brouwer: “Het is belangrijk dat 
zoveel mogelijk mensen deelne-
men, want uiteindelijk krijgt bij-
na iedereen er mee te maken. 
De provincie heeft een specia-
le website over de mogelijke op-
lossingen van de knelpunten. 
Daar zijn duidelijke en mooie fo-
to’s en kaarten te zien van de pro-
vinciale weg en hoe de verkeers-
afwikkelingen verbeterd zou kun-
nen worden. Ook kan op de web-
site www.toekomstN201.nl actu-
ele informatie gevonden worden 
over de varianten die nu uitge-
werkt zijn.”

Een eigen ‘pop’ voor 
Uithoornse burgemeester

Ollie

Wielrenner gewond bij 
aanrijding in de Kwakel

Donderdag 11 juli jl  bezocht bur-
germeester Pieter Heiliegers van 
Uithoorn, in het kader van zijn 
kennismakingsronde met de in-
woners van Uithoorn, het pro-
ject Centraal Wonen aan de Fle-
vomeer in Uithoorn. Na een rond-
leiding door het woonproject be-
staande uit 15 zelfstandige wo-
ningen variërend in grootte van 1 
- 5 kamerwoning, plus daarbij en-
kele gemeenschappelijke ruim-
tes als de woonkamer, keuken, 
tuin, zitkuil, hobbyruimte, wasma-
chine/droogtrommel ruimte ont-
stond een levendig gesprek tus-
sen de burgermeester en de be-
woners 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 Uit-
hoorn. Bijzonder geïnteresseerd is 
hij in het nieuw te schrijven kunst- 
en cultuurplan en de feestelijke 
activiteiten in het kader van Uit-
hoorn 200 van 12 oktober 2019 - 
30 september 2020. Als verrassing 
toonde bewoner en tevens pop-
penspeler Frans Hakkemars, een 
mini-versie van de burgermees-
ter. Beide burgervaders konden 
het snel goed met elkaar vinden: 
beiden willen de schouders onder 
het ontwikkelen van een levendi-
ge, gevarieerde en divers cultuur-
aanbod in alle sectoren van Uit-
hoorn zetten. We zijn benieuwd 
naar hun kunst- en cultuuractivi-
teiten de komende jaren.

Zondagmiddag omstreeks kwart 
over drie is aan de Irislaan in De 
Kwakel een wielrenner gewond 
geraakt. De wielrenner en de au-
to kwamen frontaal met elkaar 
in aanrijding in de woonwijk. Het 

slachtoff er belandde op de voor-
ruit. De wielrenner is per ambu-
lance naar het ziekenhuis ver-
voerd.  Zijn toestand is onbekend. 
De politie doe onderzoek naar de 
toedracht van het ongeval. 

Nieuw provincie- 
bestuur heeft
grote ambities

IN DE
PROVINCIE

Dorpsstraat 32
Uithoorn

tel. 0297 540777

Sijbrants & van Olst Optiek
Sluisplein 1
Ouderkerk a/d Amstel
tel. 020 4966082

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 met-
een, een mooie foto om te delen! 
Misschien de moeite waard om 
te publiceren?”.  Redactie: ‘Daar 
zijn wij het roerend mee eens’.

Dit zou dan het trace worden

Raadslid Koos Brouwer blij verrast

Wie weet waar Ollie zich be-
vindt. Zij is vermist sinds 4 juli 
in Voorbancken te Vinkeveen. 
Ollie wordt ontzettend gemist 
en haar baasje is vreselijk on-
gerust. 
Ollie heeft een wit puntje op 
haar staart, zo kan je haar her-
kennen. Beloning voor de vin-
der. Als u hem ziet wilt u dan 
bellen met 0622224567.

Ook in juli 
Maaltijd in ‘t 
Kruispunt
In ‘t Kruispunt, Koningin Juliana-
laan 22 in Uithoorn, is er ook in de 
maand juli, namelijk op zaterdag 
20 juli  gelegenheid om te genie-
ten van een driegangenmaaltijd. 
Na de maaltijd kunt u luisteren 
naar een korte inleiding over een 
gedeelte uit de Bijbel en mee-
doen 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. De-
ze activiteit wordt georganiseerd 
door het missionair team van de 
Chr. Ger. kerk ‘De Wegwijzer. Op-
geven is fi jn (lcvoskunst@gmail.
com of 06-25111457), maar niet 
perse nodig.



In het schooljaar van 2017/2018 
heeft Ffion Righart meegedaan 
het Rembrandt project binnen de 
Kajuit. Uit verschillende opdrach-
ten heeft ze gekozen om een 
Rembrandt schilderij na te schil-
deren oftewel een replica te ma-
ken. Ffion wist eigenlijk al met-
een dat ze het Zelfportret met ge-
plooid hemd uit 1630 wilde na-
maken. De kraag uit dit schilde-
rij en de echtheid van het haar 
sprak haar enorm aan. Nadat ze 
een schets op het canvas maakte 
kon ze beginnen aan het inschil-
deren. Het viel nog niet mee om 
zoveel kleuren te mengen. Het 
lijken er niet veel maar als je het 
schilderij van dichtbij bekijkt zit-
ten er toch heel veel verschillen-
de kleuren in en gaat het heel 
langzaam van donker naar licht. 
Blijven mengen en blijven pro-
beren en in allemaal bijna kleine 
vlekjes het schilderij met verschil-
lende 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 Rijks-
museum had verzonnen: Lang 
Leve Rembrandt.  Een oproep aan 
iedereen groot en klein om een 
kunstwerk op te sturen dat geïn-
spireerd was door een werk van 
Rembrandt. Verschillende kinde-
ren die eerder meegedaan had-
den aan het Rembrandt project 
hebben hierover verteld. Zo ook 
Ffion over haar nageschilderde 
zelfportret. Meester Peter en de 
rest van de klas wilde het schil-
derij 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 heb-
ben ze op de website van het 
Rijksmuseum gezocht en geke-
ken hoe de wedstrijd werkte. Ie-
dereen kon een kunstwerk geïn-
spireerd door het werk van Rem-
brandt insturen en in de zomer 
zou er een tentoonstelling ko-
men in het Rijksmuseum waar-
voor een aantal kunstwerken ge-
selecteerd zouden worden. Per 
email hebben ze verschillende 
foto’s opgestuurd met een ver-
haaltje erbij over het kunstwerk 
en over Ffion zelf. Tijdens het op-
sturen 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 Rijksmuse-
um. Na nog weer 3 weken wach-
ten kwam er een mail: Ffion haar 
kunstwerk was een van de win-
nende kunstwerken en zal met 
562 andere kunstwerken in de zo-
mer vanaf 15 juli tot en met 15 
september tentoongesteld wor-
den in de Phillips vleugel van het 
Rijksmuseum! Een hele prestatie 
aangezien er ruim 8000 mensen 
uit 95 landen een kunstwerk heb-
ben ingestuurd!
Sommige ervaren kunstenaars 
maar ook veel kinderen en scho-
len hebben meegedaan. Ve-
le hebben een directe kopie ge-
maakt van bestaande schilderen 
maar andere hebben ook een ei-
gen verzonnen kunstwerk ge-
maakt en gebruik gemaakt van 
de techniek van Rembrandt.
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

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

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

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

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 Uithoorn-
Aalsmeer, 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

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

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF Bijna duizend handtekeningen tegen 
fietspad op de Oude Spoorbaan
De petitie tegen een fietspad op 
de Oude Spoorbaan is bijna dui-
zend keer ondertekend. De hand-
tekeningen zijn voor het overgro-
te 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 af-
nemen - een natuurpad -  wat 
veel mensen niet kwijt willen. Al-
le raadsleden van de Ronde Ve-
nen krijgen de komende week 
de petitie met alle handtekenin-
gen aangeboden, zodat zij van 
de wensen van inwoners op de 
hoogte zijn. De actiegroep is al 
met diverse raadsleden in ge-
sprek geweest om uit te leggen 
hoe het anders kan.” 

Actiegroep tegen het fietspad 
op de Oude Spoorbaan komt 
met alternatieven
“De actiegroep heeft de afgelo-
pen weken niet stilgezeten en 
naar alternatieven gezocht. Aller-
eerst blijken er veel fietspaden te 
zijn tussen Wilnis, Vinkeveen en 

Mijdrecht, maar dat er veel ach-
terstallig onderhoud is, of dat 
sommige paden niet als veilig 
ervaren worden. De actiegroep 
pleit ervoor alle aanwezige fiets-
paden 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”. 

Schooljeugd neemt de kortste 
route huidige paden verbete-
ren
“Uit ervaring blijkt dat school-
jeugd de kortste route neemt. 
Fietsen tussen Vinkeveen en 
Mijdrecht zal op basis daarvan 
gaan via de Industrieweg en de 
Mijdrechtse Dwarsweg. Ook in-
woners die naar het zwembad of 
de sportschool gaan zullen niet 
omfietsen over de Spoorbaan. 
Het is daarom belangrijk dat die 
fietspaden goed bekeken wor-
den.
De route over de Industrieweg 
bijvoorbeeld, is veel gebruikt 
maar het fietspad is erg smal.  Er 
liggen kansen voor de gemeente, 
omdat het bedrijventerrein op-
nieuw ingerichte wordt. Een bre-
der en veilig fietspad is dan met-
een te realiseren.”

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 erva-
ren omdat automobilisten daar te 
hard rijden. Onlangs werden daar 
nog twee fietsers aangereden. 
Woonwerkverkeer op de fiets 
richting Ouderkerk aan de Am-
stel is over de Hoofdweg richting 
Waver zeer onprettig en onvei-
lig door de slechte staat van het 
fietspad aldaar. Zo zijn er meer 
knelpunten aan te wijzen.”

Fietsersbond Aalsmeer-Uit-
hoorn steunt visie om eerst hui-
dige fietspaden te verbeteren
“De lokale Fietsersbond heeft 
naar het plan van de Ronde Ve-
nen gekeken en denkt dat het 
niet in belang van fietsers en hon-
den is om het fietspad op deze 
wijze aan te leggen op de Spoor-
baan. Ook zij pleit voor het on-
derzoeken van kansen van het 
verbeteren van de huidige fiets-
paden”.

Actiegroep blijft in gesprek 
met gemeente
“Al met al zijn er veel mogelijk-

heden: boven beschreven op-
ties en andere inzichten zijn door 
de actiegroep in een uitgebrei-
de rapportage uiteengezet. Zij 
gaan ervanuit dat er serieus naar 
wordt gekeken door de gemeen-
te en hoopt dat de gemeente af-
ziet van het fietspad op de Oude 
Spoorbaan”, aldus de actiegroep. 
Na het reces zal de actiegroep in-
spreken op informatieronde van 
de gemeente.
Wordt vervolgd…

Kajuit leerling Ffion opent 
tentoonstelling in Rijksmuseum

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 nieu-
we uitdaging. Op dinsdag is dat 
de ‘Jailbreak’, gevolgd door ‘The 
Getaway Car’ op woensdag en 
‘Treasure Hunt’ op donderdag-
avond. Vrijdagavond 26 juli is de 
laatste avond met een BBQ en 
Conclusion. In de teams wordt 
gestreden voor de ontsnapping. 

Weten jullie de oplossing te vin-
den? Kom achter je schermpjes 
vandaan en ga mee op avontuur! 
Alle onderdelen beginnen om 
19.30 uur in de blauwe VBW-
tent 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 aan-
wezig 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 Speel-
woud Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Het thema deze middag 
is:“Schitterend!?” met als spreekster Marije van den Berg. De toe-
gang is gratis ook de high tea. Het wordt weer een inspireren-
de en gezellige middag. Alle vrouwen vanaf 18 jaar zijn van har-
te welkom.
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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 huis-
houdelijk hulp wordt voorzien in 
vakantietijd.
Dit wordt bevestigd door het rap-
port Cliënt ervaringsonderzoek 
Wmo 2018 waarin als verbeter-
punt wordt genoemd: “een vier-
tal respondenten de vervanging 
van huishoudelijke hulp bij ziek-
te of vakanti.
Hierover wordt niet altijd gecom-
municeerd en ook wordt vervan-
ging niet altijd geregeld. De com-
municatie met de zorgaanbieder 
wordt ook als verbeterpunt ge-
noemd. De zorgverlener is telefo-
nisch erg moeilijk bereikbaar.” al-
dus het rapport. Ria de Korte van 
het CDA heeft hierover afgelopen 
week vragen gesteld aan de des-
betreff ende 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 thuis-
zorgorganisatie 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 blij-
ven van de noodzakelijke hulp”, 
aldus Ria. 

Risico
“Er zijn bijvoorbeeld cliënten die 
enkele dagen in de week naar de 
dagopvang gaan vanwege lichte 
dementie en één dag niet, maar 
dan komt de huishoudelijke hulp 
die naast het schoonmaken ook 
in de gaten houdt of het goed 
gaat. De cliënt en familie reke-
nen er dan op dat de huishoude-
lijke hulp daadwerkelijk komt. Als 
er dan niemand komt dan kan er 
een risicovolle situatie ontstaan. 
Dat mag en kan niet vindt Ria de 
Korte, woordvoerder zorg van het 

CDA. Daarom heeft Ria de Korte 
namens het CDA vragen gesteld 
over hoe de vakantievervanging 
van de huishoudelijk hulp is ge-
regeld. Welke afspraken zijn ge-
maakt met de thuiszorgorganisa-
tie en hoe wordt gecontroleerd of 
dit wordt nageleefd in vakantie-
tijd?  Ook is de thuiszorgorganisa-
tie in vakantietijd zeer moeilijk te 
bereiken. Tenslotte weten cliën-
ten niet hoe zij de gemeente over 
deze vragen kunnen bereiken”, al-
dus het CDA.

Naschrift van de redacvtie:
Niet alleen vakantie
Jammer is het helaas dat deze 
vragen nu pas komen, in de va-
kantieperiode. De desbetreff en-
de wethouder is op vakantie, de 
raad is zes weken op reces, dus de 
antwoorden zullen vast niet eer-
der komen dan eind augustus, 
begin september en dan is het 
leed al geleden voor deze vakan-

Ria de Korte CDA: bezorgd

tieperiode. Maar  onze redactie 
kreeg de laatste tijd al meer ern-
stige 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 men-
sen die deze hulp krijgen hebben 
hun eigen bijdrage, dan mag je 
toch ook wel wat terugverwach-
ten voor je burgers die deze hulp 
hard nodig hebben. 

Geestelijke verzorging in de 
thuissituatie nu ook vergoed
 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 zelfstan-
dig wonen en ook de zorg wordt 
meer en meer thuis ingezet. In 
zorginstellingen kunnen al sinds 
jaar en dag vragen rondom ziek-
te, 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 ou-
der, palliatief zieken en hun naas-
ten. 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 Mid-
den- en Zuid Kennemerland & 
Amstelland en Meerlanden is op-
zoek gegaan naar een geschik-
te partner die de inzet van gees-
telijk verzorgers in de thuissitua-
tie kon organiseren. In Momen-
Taal – Centrum voor Levensvra-
gen Noord Holland Zuid heeft 
zij een goede partner gevonden. 
Op donderdag 11 juli hebben het 
Netwerk Palliatieve Zorg en Mo-
menTaal hun samenwerking of-
fi cieel ondertekend en is de in-
zet van geestelijk verzorgers in de 
thuissituatie een feit.

Wanneer u een beroep wilt doen 
op de inzet van een geestelijk ver-
zorger of als u vragen heeft kunt 
u contact opnemen met Momen-
Taal via info@momenTaal.com of 
06-30510423.
Bent u een geestelijk verzorger 
en wilt u meer weten over het 
aanbieden van begeleidende ge-
sprekken in de thuissituatie dan 
kunt u dit ook bij MomenTaal aan-
geven. (foto: aangeleverd)

VBW-kinderfeest in 
Vinkeveen en Wilnis
Volgende week dinsdag 23 ju-
li start de Vakantie Bijbel Week in 
Vinkeveen en Wilnis. Een super-
gezellige feestweek voor basis-
schoolkinderen 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 dins-
dag 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 Bijbelverha-
len. Ook ’s middag is er van alles 
te beleven in de tent, zoals een 
spelletjesmiddag en een kinder-
theater. ‘s Avonds worden er tie-
neravonden georganiseerd. De 
toegang is gratis! In beide dor-
pen is huis aan huis een fl yer ver-
spreid waarop nadere informatie 
en het volledige weekprogram-
ma te vinden is. Voor wie geen fl y-
er in de brievenbus heeft ontvan-
gen 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.

Wethouder Bouma is onaange-
naam verrast dat Schiphol on-
der voorwaarden na 2020 mag 
groeien naar 540.000 vluchten. 
Ja mijnheer Bouma de onder-
handelingen zijn amper begon-
nen en er wordt u al een dictaat 
op gelegd, afspraken nakomen 
behoort niet bij deze aandeel-
houders. Een totale minachting 
t.o.v. u , uw mede onderhande-
laars  en een paar honderd dui-
zend omwonenden.
Er is ons zoveel beloofd maar 
Schiphol groeit alleen maar en 
het geluid ook en stille vlieg-
tuigen zijn er niet. Wat gebeurt 
er met al die klachten van om-
wonenden, deze worden geno-
teerd en dat is het dan want het 
geluid en aantal vluchten neemt 

toe. Er is een streven om te stop-
pen met de 30.000 nachtvluch-
ten 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 de-
ze afspraak vergeten en wor-
den de nachtvluchten weer op 
gestart,want Schiphol moet 
groeien. Kortom het staat al een 
jaar of 15 bol van valse belof-
tes en trucs, men heeft ons min-
der lawaai beloofd met mooie 
woorden maar het tegenover-
gestelde is gebeurd. Met dank 
aan het kabinet en VVD Minister 
Mevr. Van Nieuwenhuizen.

Geert van Stuijvenberg,
Uithoorn

LEZERSPOST

Schiphol

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Laatste schooldag de 
Kajuit weer met traditie 
afgesloten
Wat een feestje was het weer tij-
dens de laatste schooldag voor 
de kinderen van OBS de Kajuit uit 
Uithoorn.
Zoals ieder jaar werden ze ook af-
gelopen 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 kinde-
ren bekend, gezien hij ook weke-
lijks door meerdere straten in Uit-
hoorn 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 ie-
dereen er weer lekker van. 

Groep 8 was vorige week vrijdag 
door middel van een trampoli-
ne 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 zo-
mervakantie.

Weet u een mooie plek voor een minibos

Wethouder Hagen tekent 
overeenkomst met IVN

Wethouder Kiki Hagen (gemeen-
te De Ronde Venen) heeft don-
derdag 11 juli een samenwer-
kingsovereenkomst met IVN na-
tuureducatie ondertekend voor 
de aanleg van drie Tiny Forests in 
de gemeente.
Een Tiny Forest is een minibos ter 
grootte van een tennisbaan waar 
zoveel mogelijk verschillende 
soorten bomen en planten staan.
Het vormt een klaslokaal voor 
leerlingen, waar zij kunnen leren 
over de verschillende bomen en 
planten in de buitenlucht.
Kent u een goede plek voor de-
ze minibossen en wilt u een dagje 
meehelpen bij de realisatie?
Meld u aan! ,,Een Tiny Forest is 
een klein dichtbegroeid, inheems 

Wethouder Kiki Hagen en regiodirecteur Petra Schut van het IVN onder-
tekenen de overeenkomst voor de aanleg van drie minibossen in De Ron-
de Venen.

bos. Het is niet alleen voor inwo-
ners een mooie plek om van te 
genieten. Het is ook een pretti-
ge plek voor vlinders, vogels, bij-
en 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 koe-
le plaats tijdens warme dagen en 
een plaats waar water wordt op-
gevangen tijdens zware regen-
val. Het zijn dus kleine pareltjes 
in onze gemeente’’, zegt wethou-
der Hagen.

Initiatiefnemers gezocht
De drie Tiny Forests worden de 
komende twee jaar in de ge-
meente aangelegd. De gemeen-
te doet dit niet alleen. Hier is het 
enthousiasme en initiatief uit de 
buurt voor nodig. Het bos wordt 
immers van en voor de buurt en 
de naburige school.
Inwoners die aan de slag willen 
om samen met een team een Tiny 
Forest te realiseren in de buurt 
kunnen zich aanmelden door een 
mail te sturen naar m.pikkemaat@
derondevenen.nl.

Uithoorn vraagt na de zomer 
mening inwoners over Schiphol
Het voorstel over de mogelijke 
groei Schiphol van minister Van 
Nieuwenhuijzen levert bij de ge-
meente Uithoorn een aantal vra-
gen op.
Op de eerste plaats is het nako-
men van huidige afspraken een 
randvoorwaarde. Eerder heeft 
Uithoorn daar al op aangedron-
gen. De hinderbeperking die eer-
der was afgesproken bij een groei 
naar 500.000 vluchten is nog niet 
gerealiseerd. Het is goed dat de 

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

We hebben in het verleden ge-
zien dat het nakomen van afspra-
ken over vermindering van hin-
der blijkbaar niet eenvoudig is. 
De tweede vraag is dan ook wel-
ke garanties we krijgen op het na-
komen van afspraken die in de 

toekomst gemaakt worden. Het 
is voor ons heel moeilijk voor te 
stellen dat vermindering van hin-
der en van impact op de leef-
omgeving hand in hand kunnen 
gaan met groei.
Groei betekent immers altijd 
meer vliegtuigen die samen 
meer overlast geven. We vragen 
ons daarom af welke maatrege-
len mogelijk zijn en hoe wij kun-
nen toetsen of ze eff ectief zijn 
voor onze inwoners. Wij willen 

dan ook, als directe buren van 
Schiphol, nadrukkelijk betrokken 
worden bij het opstellen van die 
maatregelen. 

In september vragen we de be-
woners en ondernemers van Uit-
hoorn en De Kwakel naar hun me-
ning over het voorstel van de mi-
nister. Ze kunnen dat doen op 
verschillende manieren: online 
en in een gesprek met raadsle-
den. Daarover informeren wij hen 
na de zomervakantie via onder 
meer de raadspagina in de Nieu-
we Meerbode en sociale media. 
Tijdens een speciale raadsverga-
dering in oktober nemen de le-
den van de gemeenteraad deze 
meningen mee in hun debat.
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Uitvoering ambities Uithoorn laat
op zich wachten (2)

Na de gemeenteraadsverkiezin-
gen 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 Ontwik-
keling en Mobiliteit en Infrastruc-
tuur) en waarover wij hem in deze 
krant destijds aan het woord heb-
ben gelaten. We zijn nu een jaar 
verder en hoe staat het ermee? 
De wethouder nodige de loka-
le 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 buitenstaan-
der nog niet veel te zien valt in de 
praktijk wat er allemaal op stapel 
staat. “Er zijn toen allerlei plan-
nen naar buiten gebracht over 
onder meer het dorpscentrum 
en daar wordt nog hard aan ge-
werkt om die in detail uit te wer-
ken. Dat kost de nodige tijd alvo-
rens een en ander wordt gereali-
seerd. Maar het gaat wel gebeu-
ren, dat is zeker,” aldus wethouder 
Hazen toen waarbij hij in deze uit-
gave verder gaat met te vertellen 
wat de inwoners van de gemeen-
te 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 upgra-
den,” weet Hazen. “Het staat er in-
tussen al weer dertig jaar. Men wil 
zowel de binnenkant als de bui-
tenkant 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 kun-
nen we het plein ook gaan invul-

len met groen om het voor een ie-
der aantrekkelijker te maken. Het 
idee was ooit om op de hoek te-
genover het gemeentehuis een 
gebouw neer te zetten. Maar dat 
is niet meer primair in beeld om-
dat het plein daardoor veel te 
klein zou worden.”
Hazen meldt dat men druk be-
zig is met de realisatie van het 
wooncomplex De Rede met daar-
onder de bibliotheek aan de Wil-
helminakade. Daar waar nu nog 
de schutting staat met de foto-
wand. Ontwikkelaar Van Wijnen is 
inmiddels druk bezig om met de 
wijkbewoners afspraken te ma-
ken hoe het straks gaat met het 
bouwverkeer. Als het allemaal 
goed loopt zal de gemeente eind 
dit jaar de bouwvergunning ge-
ven 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, bijvoor-
beeld 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 Wilhelmina-
kade en het Marktplein dan met-
een een wandelpromenade wor-
den. Dat idee is een paar jaar ge-
leden wel geopperd, maar voor-
alsnog blijft het zo het is met een-
richtingsverkeer. Dit mede op 
verzoek van de plaatselijke win-
keliers en de horeca. Nadeel is 
dat het er niet veiliger op gewor-
den is voor overstekende voet-
gangers en horecabezoekers die 
een terrasje pakken. Ook de be-
diening moet met mooi weer 
goed uitkijken dat die met het 
dienblad en al niet onderste bo-
ven wordt gereden door bijvoor-
beeld snelle e-bikers en wielren-
ners… Het oude dorp erachter is 
ruimtelijk gezien een lastig ge-

bied om te ontsluiten; het is com-
pact 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 ko-
men. Het Amstelfront, zoals dat 
wordt genoemd, leent zich overi-
gens 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 ge-
beuren een heleboel zaken tege-
lijk en je krijgt maar een keer de 
kans om er iets moois van te ma-
ken want daarna staat het er weer 
vijftig jaar. Wij moeten dat dus nu 
doen anders krijg je er later spijt 
van. Alleen duren sommige din-
gen dan langer. Het eindresultaat 
zal echter zijn dat iedereen er blij 
mee is.”
Wat betreft de nieuwbouwplan-
nen van Eigen Haard in het Oran-
jekwartier komt de wethouder 
met een nieuwtje. “Aan de Prins 
Bernhardlaan wordt een rij huizen 
gesloopt. Op die plaats wordt een 
nieuwe fundering gelegd. Vervol-
gens wordt daarop in één dag tijd 
een compleet huis glas en wind-
dicht neergezet. Het wordt name-
lijk helemaal prefab aangeleverd. 
Van binnen moet het dan nog wel 
worden afgewerkt, maar alle aan-
sluitingen zijn er. Dat scheelt veel 
overlast door bouwverkeer dat er 
maandenlang zou moeten staan 
op de toch al smalle Bernhard-
laan als er sprake was van een tra-
ditionele bouw. De huizen wor-
den in dezelfde stijl als de om-
geving uitgevoerd. Dat laatste 
past ook bij onze wens om de ge-
meente het dorpse gezicht te la-
ten 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.”

Amsteltram rijdt in 2024
Ja, de Amsteltram. Die gaat in 
2024 rijden. Er lopen nog be-
zwaarschriften tot aan de Raad 
van State. Daarop moet eerst een 
uitspraak komen. Wethouder: 
“Wij zijn als gemeente de bewo-
ners die het aangaan al een heel 
eind tegemoet gekomen met 
groene aanpassingen, verkeers-
voorzieningen, veiligheid en der-
gelijke. De Vervoerregio Amster-
dam heeft daaraan ook bijgedra-
gen. Het zal geen oorzaak van 
vertraging zijn in het project. Het 
projectbureau, wat het tramge-
beuren 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 door-
gaande tracé gewoon trams kun-
nen blijven rijden in de dienstre-
geling. Verder loopt er nog een 
procedure voor grondonteige-
ning in de Legmeerpolder. Dat al-

les kost weer de nodige tijd. De 
planning nu is dat het tracé der-
de 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 nieuwbouwprojec-
ten klaar zijn en kunnen veel in-
woners met de tram snel van Uit-
hoorn naar Amsterdam rijden en 
omgekeerd. Uitvloeisel hiervan 
is onder andere dat wij samen 
met de gemeente De Ronde Ve-
nen willen bekijken hoe inwoners 
uit Amstelhoek ook op een snel-
le manier bij het eindpunt van 
de tram in de Stationsstraat kun-
nen komen. Moet je dan de bus-
brug aanpassen, een veerpont in 
het leven roepen of anderszins? 
Dat is even de vraag. Voor zover ik 
heb gemerkt zouden veel inwo-
ners met daaronder het bestuur 
van buurgemeente De Ronde Ve-
nen 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 Pro-
vincie Utrecht die het moet laten 
uitvoeren en waarbij er ook nog 
eens een grote zak met geld op 
tafel moet komen om het te be-
kostigen. 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 be-
grijpt dat het geduld van men-
sen 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 de-
gelijk 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….”

Nieuwe (prefab) woningen aan de Prins Bernhardlaan staan er in één dag De bouw van Wooncomplex De Rede moet volgend jaar van start gaan

Wethouder Jan Hazen geeft een verdere toelichting op zijn ambities

De Amsteltram start in juli 2024 met haar dienstregeling op UithoornWinkelcentrum Amstelplein krijgt buiten en binnen een opknapbeurt
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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?: Zorgboerde-
rij Inner- Art, Vuurlijn 36, 1424 NS 
De Kwakel.
Vrij entree voor deelnemers van 
de zorgboerderij. Bezoekers voor 
buitenaf: €5,-.We hebben recht op hulp

Een groot deel van de bevol-
king redt zichzelf wel. Deze 
groep denkt ook vaak indivi-
dualistisch en heeft geen steun 
van buitenaf nodig. Een min-
derheid in onze samenleving 
heeft in meer of mindere mate 
wel hulp nodig. Als er hulp no-
dig is verwacht men deze ook te 
krijgen en het netwerk van de-
ze 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 prin-
cipe met professionals. Profes-
sionele hulp in de huidige sys-
tematiek lijkt niet meer betaal-
baar. Onder andere door de 
overheadkosten van de zorgin-
stanties. De professionals zorg-
verlener hebben/krijgen te wei-
nig 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 ge-
daan op vrijwilligers uit de di-
recte omgeving van de hulp-
vrager. Deze voelt zich min of 
meer verplicht om zijn familie-
lid/vriend(in) te helpen. We ge-
ven die vrijwilliger dan de titel 
van mantelzorger. 

Er dreigt een tekort aan
vrijwilligers
Dat is natuurlijk een stuk goed-
koper, maar is dit voor de toe-
komst nog wel de beste oplos-
sing en haalbaar?
In de sport en voor school zul-
len altijd wel vrijwilligers te vin-
den 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 vrijwil-
ligers die veelal hun werkza-
me leven achter de rug hebben 
of  55 plussers die tijdelijk zon-
der werk zitten. Zij willen (tijde-
lijk) nog wat om handen heb-
ben. Zij doen vaak werkzaam-
heden als  Taalcoach/ Jongeren-
coach/ (auto)maatje/ Hulp bij 
schulden/ netwerkcoaches etc. 
Toch dreigt een tekort aan vrij-
willigers. 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 tegenwoor-
dig vooral ingezet op zelfred-
zaamheid. Dit lijkt het tover-
woord 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 ge-
geven. 
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 ach-
teruit. 

Geen zelf maar samenred-
zaamheid
Zelfredzaamheid is niet wat het 
moet zijn, maar samenredzaam-
heid is wat er nodig is. Een be-
tere oplossing is namelijk pre-
ventief de hulpvragen gaan ver-
minderen. Voorkomen is beter 
dan genezen. Dit kan door als 
inwoners meer met elkaar gaan 
optrekken. Als we het voor el-
kaar krijgen om meer naar el-
kaar 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 samen-
redzaamheid. Dan is het mo-
gelijk om de verzorgingsstaat 
in stand te houden/betalen. De 
professionele hulpverleners zul-
len 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 heden-
daagse 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 cre-
eren dat de top van onze zorg 
en welvaart is gehaald. Dat we 
als samenleving ervoor moe-
ten gaan zorgen dat we sociale 
omgevingsnormen boven onze 
individuele status gaan plaat-
sen. Voor dit uitgangspunt is vi-
sie nodig en moeten we ons be-
wust worden dat echte rijkdom 
zit in het feit dat we het met zijn 
allen goed moeten hebben.  Ge-
lijkwaardigheid is hier het sleu-
telwoord.

Wat is geluk?
Verschillen mogen er wel zijn 
om te blijven ontwikkelen, maar 
er zullen grenzen gesteld moe-
ten worden aan individueel be-
zit en status. Jezelf als indivi-
du steeds meer verrijken moet 
geen uitgangspunt meer zijn 
van geluksgevoel. 
Uit onderzoek blijkt dat ons ge-
luksgevoel vergroot wanneer 
het om bevrediging van basis-

Column van het Inwonerscollectief DRV
Verzorgingsstaat 2.0

De verzorgingsstaat is in de huidige vorm niet langer houd-
baar. Toch willen we (in Nederland) dit wel op de één of an-
dere 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 be-
langrijke rol in gaan spelen.

behoefte gaat. Zodra deze ba-
sisbehoefte 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 samen-
leving omdat men zich verhe-
ven voelt aan de modale inwo-
ner en geen saamhorigheidsge-
voel meer heeft. 

Geld of gelukzoekers
Je terugtrekken uit het saamho-
righeidsgevoel 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 overi-
gens niet in euro’s is uit te druk-
ken. We moeten veel meer ge-
lukszoekers worden dan ons ge-
luk 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 ge-
waardeerd 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 no-
dig is zodat de hele samenle-
ving zich in het participatie-
vraagstuk 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 wor-
den vanuit de kostprijs i.p.v. ver-
diensten.
Dit zal beteken dat er anders te-
gen de (winst)economie aange-
keken gaat worden. Er zal een 
nieuwe sector ontstaan waar 
voor welwillende burgers wel 
salaris is te verdienen (een zo-
genaamde kostprijs/eerlijke 
beloning). Status en hiërarchi-
sche salarisgebouwen zullen 
veel minder belangrijk zijn om-
dat er geen geldelijke/financië-
le waarde nodig is om te groei-
en en/of voldoening te behalen 
uit arbeid. Er zal veel meer een 
gevoel van maatschappelijke 
waarde en voldoening  komen. 
En overheadkosten zullen al he-
lemaal veel minder worden.

Kostprijs i.p.v. financieel
gewin
Voor de mensen met levenser-
varing en studenten die juist 
de zorg en welzijn kant als stu-
die kiezen is het van belang dat 
er businessmodellen ontstaan 
op sociaal niveau i.p.v. status ni-
veau. 
De tuin voor iemand doen, 
boodschappen doen, schilde-
ren, een fiets nakijken, huishou-
delijke 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 or-
ganisatie van evenementen om 
gezelligheid te creëren. Geen 
winstoogmerk om de organisa-
tiebureaus 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) sys-
teem waar we nu eenmaal inzit-
ten en mee moeten dealen is er 
een rol weggelegd voor inwo-
nersbedrijven. Inwonersbedrij-
ven zorgen dat er wel een ma-
te van continuïteit is gewaar-
borgd en ook een vorm van 
structuur zonder dat winst ma-
ken een uitgangspunt is. Tegen 
kostprijs zaken in de eigen om-
geving regelen is het uitgangs-
punt. Daarbij kunnen inwoners 
(ook met een afstand tot de ar-
beidsmarkt) ingezet worden. 
Dat geeft betrokkenheid.  Een 
ander voordeel is dat het ver-
mindering van uitkeringsgel-
den tot gevolg kan hebben om-
dat er werk in de buurt is. Alles 
tegen een eerlijke prijs en be-
loning. Als er wat overblijft van 
de kostprijs is het de bedoeling 
dat dit terugvloeit naar alle in-
woners en niet in de zakken ver-
dwijnt van individuen. Het gro-
te voordeel is dat hier saamho-
righeid ontstaat en bewustwor-
ding van onze verantwoorde-
lijkheden kenbaar worden.

Van onderaf organiseren
Ons inziens is het belangrijk dat 
dit van onderaf kan ontstaan en 
de (lokale)overheid dit zal faci-
literen.
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 zet-
ten. Een bedrijf van en voor de 
inwoners. 

Steun van bovenaf helpt
Het inwonersbedrijf willen wij 
graag neerzetten en daar wil-
len wij actief de inwoners bij 
gaan betrekken. Om een en an-
der snel en effectief in gang te 
zetten hebben we wel de steun 
en medewerking van de lokale 
overheid nodig.
Medewerking en geen tegen-
werking. 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 ge-
rust contact met ons op : drv@
inwonerscollectief.nl 

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 ver-
langlijstje van vele gasten van de-
ze 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 rich-
ting Amsterdam en daar aan-

gekomen ging men eerst aan 
de koffie met iets lekkers. Daar-
na kon iedere gast met vrijwilli-
ger op eigen gelegenheid genie-
ten van de dieren en natuurlijk de 
mooie natuur.

Om één uur stond er een heerlij-
ke 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 huis-
waarts keerde.

Toen alle gasten rond kwart over 
vier weer in Wilnis arriveerden 
kon iedereen terugkijken op een 
zeer geslaagde dag.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

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 om-
laag 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 bewonde-
ring 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 be-
neden. Nu kun je van alles vin-
den op internet maar ik wil ook 
wat eigen waarneming weer-
geven 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 in-
derdaad zo te zijn: het is kle-
verig. Hij is dus vrij om dwars, 
omhoog, omlaag en zich schuin 
voort te bewegen. Wat een vrij-
heid! De slak heeft geen benen 

of poten, maar wel een gro-
te 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 achter-
laat, 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 em-
bryohuisje. Tijdens de eerste ja-
ren van zijn leven maakt een 
slak continu huizenmateriaal, 
vooral kalk, aan om zijn huis-
je gelijke tred te laten houden 
met zijn eigen groei. Dat mate-
riaal wordt geproduceerd door 
een speciaal orgaan, de ‘man-
tel’, die zich in het centrum van 
het gat van het huisje bevindt.
Met bovengenoemde’ weten-
schap’ kijk je nu misschien toch 
even anders naar dit bijzonde-
re, algemene dier!

Elza Vis, IVN natuurgids

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

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 bloe-
men en de gebruikelijke Merci-
chocolade 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 Uit-
hoorn-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 Buurt-
bus lijn 526 te rijden en te genie-
ten van vriendelijk en leuk vrijwil-
ligerswerk in deze prachtige om-
geving? Stuur een mail naar: in-
fo@buurtbus526.n
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Juf Wilma van der Jagt doneert 
afscheidscadeau aan De Olievaar

De laatste week voor de zomer-
vakantie was voor juf Wilma van 
der Jagt van IKC het Duet in Uit-
hoorn, een bijzondere week. Om-
dat Wilma met pensioen gaat was 
dit haar allerlaatste werkzame 
week. Na ruim 20 jaar op het Du-
et was het niet meer dan logisch 
om Wilma een passend afscheids-
cadeau te geven. Toen we infor-
meerden wat zij zelf graag zou 
willen krijgen bij haar afscheid, 
was dit het antwoord: Ik wil mijn 
afscheidscadeau graag omzet-
ten in een donatie. Ik heb daar-
voor een kleinschalig educatief 
project gekozen in Uithoorn: Kin-
derboerderij 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 knuf-
felen 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 

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 beheer-
der van de Olievaar, werd er bij-
gevraagd. Wilma kon Willem een 
cheque overhandigen van €300,-. 
En daar waren Willem en alle die-
ren heel erg blij mee!

Daags erna werd Wilma tijdens de 
slotborrel ook door haar collega’s 
nog in het zonnetje gezet. Ieder-
een had voor haar een cadeau-
tje meegenomen en zo konden 
we haar een “toekomstkoffer” vol 
ideeën, lekkers, boekjes en an-
dere spullen geven waar ze haar 
vrije tijd mee kon vullen.

Alle collega’s, ouders en kinderen 
wensen Wilma een mooie tijd!

PvdA/GroenLinks stelt vragen over 
terugdringen afval in milieu
De fractie van PvdA/GroenLinks 
heeft aan het college van Burge-
meester en Wethouders van De 
Ronde Venen gevraagd wat ze 
doet om (zwerf )afval in het mi-
lieu te voorkomen. Zo wil de frac-
tie onder meer weten of het colle-
ge bereid is meer afvalbakken te 
plaatsen en een verbod in te stel-
len op het oplaten van ballonnen. 
Fractievoorzitter Pieter Kroon: 
“De plastic soep is een bekend 
voorbeeld van wat er kan gebeu-
ren 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 af-
valbakken, maar ook door bij-
voorbeeld geen ballonnen meer 

op te laten en minder plastic te 
gebruiken.”

Afval slecht voor natuur en milieu
Voor veel inwoners is afval in de 
buitenruimte een grote ergernis. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om 
blikjes, flesjes en andere (plas-
tic) verpakkingen. Naast dat het 
een vervelend beeld geeft, heeft 
dit ook negatieve effecten op de 
natuur. Zo krijgen dieren bijvoor-
beeld plastic binnen en raken ze 
verstrikt in het afval. Wanneer af-
val niet wordt opgeruimd, blijft 
dit tientallen tot honderden jaren 
in het milieu achter. 

Schriftelijke vragen
Om afval in het milieu zoveel mo-
gelijk terug te dringen wil de frac-
tie van PvdA/GroenLinks dat het 

college van B&W maatregelen 
neemt. De fractie heeft daarom 
schriftelijke vragen gesteld aan 
het college. Zo wil de fractie we-
ten wat het college op dit mo-
ment doet om afval in het milieu 
terug te dringen en welke moge-
lijkheden het college ziet om hier 
meer aan te doen. Bijvoorbeeld 
het plaatsen van meer afvalbak-
ken. 
Ook wil de fractie weten of het 
college bereid is om de raad een 
voorstel te doen voor het verbie-
den van het oplaten van ballon-
nen. Deze blijven namelijk, ook 
als ze biologisch afbreekbaar zijn, 
lang in het milieu achter. Daar-
naast wil de fractie weten of het 
college in overleg wil met orga-
nisatoren van evenementen om 
het gebruik van plastic terug te 

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 be-
reid is een verbod op het gebruik 
in te stellen. De patronen waar 
het lachgas in zit, worden name-
lijk vaak op de grond gegooid 
en daarnaast is lachgas een zeer 
sterk broeikasgas.

Valk wint pubquiz 
Vinkeveld
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 georgani-
seerde pubquiz.

Begin juni is een speciaal ontwor-
pen flyer huis-aan-huis in de nieu-
we wijk verspreid. Al snel drup-
pelden 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 woongemeen-
schap. Veel bewoners in de woon-
wijk zijn in Vinkeveen geboren of 
getogen, maar ook nieuwe be-
woners zochten een rustig dorp 
in de nabijheid van de grote ste-
den. Voor de korfbalvereniging 
een uitgelezen moment om de 
club onder de aandacht te bren-
gen bij de nieuwe bewoners en 
zo de sfeer te laten proeven van 
het gezellige verenigingsleven. 

Weggevertjes
Onder leiding van quizpresenta-
tor Thomas Bogaard werden lasti-
ge vragen afgewisseld met de no-
dige ‘weggevertjes’. Ook kregen 
de kandidaten een aantal mu-
ziekfragmenten te horen. 
Tussen de vragen door zijn de 
aanwezigen getrakteerd op een 

spreekbeurt van een jeugdig 
Vinkenlid. De wijk kreeg de korf-
balspelregels uitgelegd, onder-
steund met flitsende beelden van 
een Korfballeague-wedstrijd. Als 
afsluiting toonde de organisa-
tie een korte film met fragmen-
ten van een korfbalkampweek, 
als extra bewijs dat de vereniging 
meer activiteiten organiseert dan 
enkel leuke korfbaltrainingen en 
het spelen van spannende com-
petitiewedstrijden.

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 drank-
jes niet afgerekend hoefden te 
worden. De poedelprijs ging naar 
het team ‘Rainbowwarriors’ uit de 
straat Regenboog. Zij kregen een 
gevulde Vinkenmok om het ver-
lies enigszins te verzachten. 
Na afloop van de quiz was er nog 
gelegenheid om nader kennis te 
maken met buurtbewoners, als-
ook met aanwezige Vinkenleden. 
De Vinken kijkt terug op een ge-
slaagde avond, waarbij zij zich 
opnieuw als een maatschappe-
lijk betrokken vereniging heeft 
laten zien. De wervingscommis-
sie en pubquizcommissie van De 
Vinken broeden al op een moge-
lijk vervolg in de toekomst.

Juf Gerda neemt na 45 jaar afscheid
Regio - Op basisschool  de Fon-
tein in Mijdrecht was het woens-
dag 10 juli groot feest. Alle kin-
deren van de school stonden 
juf Gerda buiten op te wachten. 
Want als een juf zolang op school 
heeft gewerkt, is dat wel een re-
den voor een groot feest. De kin-
deren hadden allemaal een vlag-
getje in hun hand. Want het ‘Lan-
denproject’ 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 ge-
fouilleerd worden door de doua-
ne met de vraag:
‘Heeft u niets aan te geven?’ Hier-
op kon de juf gelukkig ‘nee’ zeg-
gen. In de hal werd zij toege-
zongen door alle kinderen van 

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

In de middag werden de ouders 
en kinderen uitgenodigd om op 
school alle groepen te bezoeken. 
In elke groep waren er hapjes die 
te maken hadden met het land 
dat in elke groep centraal stond. 
En natuurlijk hadden de ouders 

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. 
Er werden herinneringen opge-
haald en toespraken gehouden. 

Ook werd juf Gerda door haar col-
lega’s in het zonnetje gezet. Het 
was een bijzonder mooi afscheid 
van een bijzonder fijne juf!!

Bezoek bij buurtkamer 
Meerwijk Uithoorn
Jeanine de Koster, voorlichter van 
Beterburen, op bezoek bij buurt-
kamer Meerwijk.
De meeste mensen kennen het 
wel; kleine irritaties met mensen 
uit je buurt. Kleine irritaties kun-
nen een last worden en de vol-
gende stap zou tot overlast kun-
nen leiden.
Jeanine de Koster, projectleider 

en voorlichter van Beterburen, 
komt tijdens de koffieochtend op 
25 juli naar de buurtkamer Meer-
wijk.
Buurtbemiddeling door Beterbu-
ren geeft advies en ondersteu-
ning bij vragen van buurtbewo-
ners en conflicten tussen buurt-
bewoners.
Buurtkamer Meerwijk gaat de he-

le zomer door met de koffieoch-
tenden. Iedereen is van harte wel-
kom op deze ochtenden. Naast 
deze gezellige koffieochtenden 
met geanimeerde gesprekken 
ontstaan er ook nieuwe initiatie-
ven door de bezoekers.
Zo komen er regelmatig men-
sen 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 rondlei-
ding 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 ge-
zamenlijke appgroep. Een van de 
bezoekers gaat vanaf september 
maandelijks buurtbewoners hel-
pen met hun mobiel en IPhone. 
Mannen; vrouwen; jong en oud, 
iedereen is van harte welkom in 
de buurtkamer.
U vindt hem aan de Eendracht 15-
17 (achter het scholencomplex).





de meest kansrijke projecten, zo-
dat er binnen afzienbare tijd zo-
veel mogelijk woningen komen.
De ‘Ruimtelijke verkenning Wo-
nen’ is onder andere gebaseerd 
op een uitgebreide enquête on-
der 2.986 inwoners. Daaruit blijkt 
dat 60% van de senioren in on-
ze gemeente liever een woning 
huurt dan een woning koopt. 
Starters hebben een voorkeur om 
een woning te kopen. 
De Ruimtelijke verkenning wo-
nen is 9 juli door het college van 
B en W besproken en bestaat uit 
twee delen: Woningbehoefteon-
derzoek en Woonstrategie. Waar 
het Woonbehoefteonderzoek in-
zicht geeft in de woonwensen, 
maakt de Woonstrategie inzich-
telijk hoe de gemeente de ko-
mende jaren versneld, actief en 
gericht kan bouwen. Dit gebeurt 
op basis van een woningbouw-
programma, inclusief bouwlo-
caties, die kwalitatief en kwanti-
tatief aansluit op de woningbe-
hoefte en woonwensen per dorp. 
Naar verwachting bespreekt de 
raad begin september de Ruim-
telijke verkenning. Vanaf komen-
de week zal onze redactie (in ge-
deelten) de uitkomsten van het 
rapport publiceren.
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Het was echt een feestje vorige 
week bij dagopvang Nostalgie in 
de Amstelhoek. De burgemees-
ter van Uithoorn kwam gezellig 
lunchen  en was zeer geïnteres-
seerd in de Nostalgie. Ook was er 
een dagje Amsterdam. Een rond-
tour voor de clienten die daar ge-
boren 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 men-
sen is met geen pen te beschrij-
ven, zo leuk om te zien. Daarna 
nog naar de diertjes. Jonge dier-
tjes zijn altijd leuk om te knuffe-
len.. Een client zei: , Wat lief, krijg 
het er helemaal koud van ‘( kippe-
vel). En tot slot gezellig BBQ .

Leuke dagen voor 
Dagopvang de Nostalgie

Reconstructie Pastoor 
Kannelaan duurt vier maanden
De Pastoor Kannelaan in de wijk 
Veenzijde te Wilnis gaat van-
af maandag 5 augustus geheel 
op de schop. Dan wordt een be-
gin gemaakt met de vorig jaar 
beloofde complete reconstruc-
tie van deze gebiedsontsluitings-
weg die vier maanden in beslag 
zal nemen. Het verkeer zal daar-
door ernstige hinder ondervin-
den en op werkdagen tussen 
07.00 en 16.00 uur geen gebruik 
van de weg kunnen maken. Ook 
het Openbaar Vervoer wordt om-
geleid via de N212 (Ingenieur En-
schedeweg). Daartoe wordt op 
de parkeerplaats van de Alge-
mene Begraafplaats een tijdelij-
ke bushalte ingericht voor een 
van de buslijnen om gebruikers 
de mogelijkheid te bieden in-/
uit en/of over te stappen. Omwo-
nenden zijn recentelijk door de 
gemeente via een informatieve 
brief op de hoogte gesteld. Weg-
gebruikers worden met behulp 
van borden geïnformeerd en om-
geleid.

De Pastoor Kannelaan gaat vanaf 5 augustus compleet op de schop

Eind dit jaar, begin 2019, wordt de Maricken ontsloten via de Wethouder 
van Damlaan

door de gemeente in dorpshuis 
De Willisstee voor de omwonen-
den een inloopavond georga-
niseerd waar men werd geïn-
formeerd over de gang van za-
ken. 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 be-
hoorlijk hard gereden wordt over 
de Pastoor Kannelaan en er be-
halve personenauto’s ook bus-
sen en veel vrachtverkeer (grond-
transporten) van deze gebieds-
ontsluitingsweg gebruik maken. 
Een vrijliggend twee richtingen 
fietspad aan de achterkant van 
de huizen vinden veel omwo-
nenden zeer wenselijk. Volgens 
de gemeente is dit niet mogelijk 
vanwege onvoldoende ruimte in 
de breedte gezien van het weg-
tracé. Er wordt wel toegezegd dat 
er bij de aanleg van de weg maat-
regelen worden genomen om de 
snelheid terug te dringen om het 
verschil in snelheid met fietsers te 
verkleinen.
Daarnaast worden er brede (rood-
gekleurde) fietssuggestiestroken 
aangebracht voor verhoogde vei-
ligheid. Daarnaast wordt de over-
steek voor voetgangers verbe-
terd. Opmerkingen waren er ook 
of de kruising Veenweg, Pieter 
Joostenlaan en de Pastoor Kan-
nelaan 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. 

Voorts zal erop worden toegezien 
dat op de Veenweg (een 30 km 
weg en tijdelijk een drukke omlei-
dingsroute!) gedurende de werk-
zaamheden voldoende doorstro-
ming zal plaatsvinden.
De aldaar geparkeerde auto’s zor-
gen nu al dikwijls voor filevor-
ming en opstopping. Dus dat 
wordt wat! Vanzelfsprekend wa-
ren er opmerkingen over de zwa-
re grondtransporten die regelma-
tig de Pastoor Kannelaan teiste-
ren. Volgens de gemeente wordt 
de nieuwe wegconstructie der-
mate sterk uitgevoerd dat de-

ze daartegen bestand is. Ander-
zijds is de gemeente in gesprek 
met de opdrachtgevers van deze 
transporten om deze niet meer 
door de Pastoor Kannelaan te la-
ten plaatsvinden. Tot slot zijn er 
heel veel vragen gesteld over bo-
men en ander groen in relatie tot 
mogelijke overlast met zonne-
panelen, behoud en/of vervan-
ging van bomen, groenstroken 
en groenvakken etc. De gemeen-
te heeft hier waar nodig een toe-
lichting op gegeven. Het zal tij-
dens en na alle werkzaamheden 
allemaal wel op zijn plaats vallen.

Rijden over de puinbaan
De werkzaamheden aan de Pas-
toor Kannelaan worden in acht 
fasen uitgevoerd, te beginnen 
met fase 1 tussen de Burgemees-
ter de Voogtlaan en de rotonde 
bij de N212. De volgende fasen 
‘schuiven steeds een stuk op’ rich-
ting de Pieter Joostenlaan/Veen-
weg.
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 ooste-
lijke toegang van de Wethouder 
van Damlaan.
Projectleider Martin Nienkem-
per wijst erop dat de weg over-
dag 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 hulp- 
en nooddiensten te allen tijde bij 
de afgesloten straatdelen kunnen 
komen (ambulance en brand-

weer). Als bepaalde percelen 
voor levering van goederen, be-
drijfsvoering en verhuizingen (tij-
delijk) bereikbaar moeten zijn (of 
blijven), dient men contact op te 
nemen met de uitvoerder.
Zodra fase drie gereed is en wan-
neer dat is kan nog niet met ze-
kerheid worden voorspeld, kun-
nen bewoners van de Burge-
meester De Voogtlaan en die ver-
der wonen in Veenzijde 1, dit deel 
van de wijk weer in- en uitrijden, 
zij het over de puinbaan! Bewo-
ners van de Wethouder van Dam-
laan hebben altijd een ontsluiting 
via de Veenweg maar kunnen ook 
na fase 3 weer via de Pastoor Kan-
nelaan richting de rotonde bij de 
N212 rijden en terug.
Aldus de informatie van de pro-
jectleider die al doende nog aan-
geeft 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 omleidingsrou-
te vanaf de Veenweg, Pieter Joos-
tenlaan en Molmlaan (bij de Jum-
bo). 
Om met je auto, motor of fiets 
over een ‘puinbaan’ te rijden lijkt 
niet zo aantrekkelijk alhoewel zo-
iets 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 gelijk-
vloerse (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 eenpersoons-
huishoudens neemt toe. Om een 
aantrekkelijke woongemeente te 
blijven, wil de gemeente zoveel 
mogelijk doorstroming stimule-
ren. De Ronde Venen is een aan-
trekkelijke gemeente om te wo-
nen. Door de stijgende prijzen 
voor woningen, zowel bestaand 
als nieuwbouw, komen starters 
echter moeilijk aan de bak. Voor 
senioren geldt dat zij niet verhui-
zen omdat de gelijkvloerse wo-
ningen die zij wensen schaars 

zijn. Wethouder Rein Kroon (Wo-
nen): ,,Senioren willen graag le-
vensloopbestendige, gelijkvloer-
se woningen of appartementen. 
Daarin kunnen ze langer zelfstan-
dig wonen. We willen deze reali-
seren in de buurt van voorzienin-
gen. Bouwen in het centrum van 
Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude 
ligt hiermee voor de hand.’’

Meer doorstroming 
Met het bouwen van senioren-
woningen 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 woning-
behoefte te voldoen, wil de ge-
meente zich gaan toespitsen op 

Uithoornse burgemeester bij Plux
Afgelopen woensdag was bur-
gemeester Pieter Heiliegers op 
uitnodiging van een groep trou-
we sporters op bezoek bij sport-

school Plux in Uithoorn. De bur-
gemeester was nog niet bekend 
met deze sportschool en de spor-
tieve activiteiten die Plux voor 

onder andere ouderen organi-
seert.
Na een korte rondleiding heeft 
de burgemeester de ‘Goedemor-
gen 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 bur-
gemeester Heiliegers was meer te 
weten te komen over de ouderen 
activiteiten in de gemeente Uit-
hoorn. 
Daarnaast wilde hij kennismaken 

met zowel de sportieve deelne-
mers van de groep als de trainers 
en andere medewerkers van Plux. 
Hij nam dan ook alle tijd om met 
aanwezigen in gesprek te gaan.
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Derk kampioen jeugd 
begeleiden
Bij Veenland in De Ronde Venen 
hebben ze gelukkig genoeg vrij-
willigers die voor de club trainin-
gen geven, bestuurswerk doen, 
materiaal verzorgen en klaar zet-
ten , 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 belan-
geloos bergen werk voor het ta-
feltennis: de geldzaken, mate-
riaal aanschaf, overleg met NT-
TB en andere verenigingen, pro-
motiewerk, maar vooral jeugd-

werk. Onvermoeibaar onderhield 
hij contacten met de jeugd en 
hun ouders, stelde schema’s op, 
viel soms in om training te ge-
ven,  belde zich suf, reed tiendui-
zenden kilometers en coachte er 
vaak ook nog. 

Landelijk
Vooral toen het 1e team de re-
gio competitie ontsteeg en lan-
delijk ging spelen gaf dit veel 
werk: overleg met Bijmaat in Hui-
zen, toernooien in Assen en Zwol-
le bijvoorbeeld, wedstrijden  in 
Dokkum en bij Groningen: he-

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 evene-
mententerrein in de Kwakel ach-
ter 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 be-
schikbaar waar ook kan worden 
omgekleed en gedouchet. De 
polderloop is, hoewel deze mid-
den 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 toe-
schouwers langs de weg en op de 
Vuurlijn en kunnen op deze ma-
nier de lopers een paar keer zien 
passeren. De kinderloop over 1 
kilometer wordt steeds populair-
der, meer dan 200 kinderen staan 
de laatste jaren aan de start. Vorig 
jaar was door het de hoge tempe-
raturen het aantal lopers op de 4 
en 10 kinderen minder dan ande-
re jaren, maar we verwachten, bij 
normale omstandigheden ook dit 
jaar weer meer dan 700 enthousi-
aste lopers aan de start van deze 
twee afstanden.

Teambattle
Dit jaar is er voor het eerst een 
apart klassement op de 4 km voor 
teams bij de Kooijman Polder-
loop. Teams van 4 personen kun-
nen strijden voor de titel `Beste 
team van De Kwakel 2019´.
De tijd van de laatst binnenko-
mende loper-loopster is bepa-
lend voor de klassering. Belang-
rijk is dus om als team bij elkaar te 

blijven. Vraag familie, vrienden-
vriendinnen, 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 Laker-
veld, jostineke8”gmail.com. Jos 
kan je ook verder informeren over 
dit spectaculaire onderdeel.

G-run
Daarnaast heeft de organiseren-
de vereniging AKU in samenwer-
king 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 atle-
tiekbaan trainen. De organisatie 
heeft er daarom niet aan getwij-
feld om dit initiatief een vervolg 
te geven en daarom start de pol-
derloop 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 beper-
king van harte welkom om aan de 
Specials G-run mee te doen.

Programma
Het programma van de polder-
loop  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

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

‘Nieuwe buren’ 
verrassende winnaar
In de vierde speelavond van de 
PvdA KroegKwis-in Uithoorn, 
competitie won het team ‘Nieu-
we Buren’. Na in de voorgaande 
avonden als laatste geëindigd te 
zijn, een verrassende overwin-
ning. Loes en Chris als quizmas-
ter trapten deze week voor een 
complete zaal de vierde avond 
van de PvdA KroegKwis-compe-
titie af. Alle teams waren aanwe-
zig en hadden er duidelijk zin in. 
De eerste plaatjesronde leverde 
de deelnemers de nodige hoofd-
brekens op. Vooral toen bleek dat 
de samenstellers van de quiz Bid-
dinghuizen (Lowlands) als stad 
betitelden. ‘We rotzooien maar 
wat an’ bleek deze twee vragen-
rondes het best gescoord te heb-
ben en kwam met zeventien pun-
ten aan kop. De rest volgde met 
respectievelijk veertien of vijf-
tien punten. Na de volgende se-
rie van twee keer tien vragen ont-
stond er wat meer tekening in 
de tussenstand. De koploper be-
hield zijn positie, maar de rode 
lantaarndrager, ‘Ik trap op mijn 
fietsje’, had acht punten achter-
stand opgelopen. ‘Nieuwe buren’ 
scoorde heel goed in de vijfde en 
zesde ronde: zij verbeterden met 
hun achttien punten hun positie 
van een gedeelde tweede plaats 
naar een eerste plaats. De laat-
ste twee vragenrondes met daar-
in de altijd lastige muziekvragen, 
zorgden voor een terugval van 

‘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 ge-
volgd 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 com-
petitieronden:
1. ‘PvdA Uithoorn’: 28 punten; 2. 
‘Kwis(t)	even	niet’:	23,5	punten;	3.	
‘Ik	trap	op	mijn	fietsje’:	22,5	pun-
ten; 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.

Eerste Open Senior+ 
Regiodag TVM
 De organisatie kijkt terug op een 
bijzonder geslaagde dag. De eer-
ste  deelnemer, uit Wilnis, was er 
al net na negen uur. De spelers 
van de eerste  ronde gingen om 
tien  uur de baan op voor de eer-
ste partijen. Deze ronde werden 
er dames- en herendubbels ge-
speeld.
Intussen druppelden de deelne-
mers van de tweede ronde bin-
nen Ook zij gingen na het genot 
van koffie of thee met heerlijke 
appel- of kersentaart (met spon-
sorbijdrage van onze Hema) de 
baan op voor gemengde dubbels 
en nog meer damesdubbels.
Na twee rondes stond er voor 
iedereen een lekker lunchbuf-
fet klaar met 3 smaken eigenge-
maakte soep, broodjes, salade, ei-
tjes, kaas, paté, fruit enz. (Meikie 
bedankt!)
Hierna volgden nog 2 rondes ten-
nissen, die een beetje nattig ver-
liepen…. Intussen was er de mo-
gelijkheid de stijve spieren los 
te laten masseren door KernGe-
zondFysio uit Mijdrecht, waar-
bij de bijdrage geheel ten goe-
de kwam aan het Johannes Hos-
pitium!
Het werd een mooie donatie van 
95,	-	euro.

De prijzen, in de vorm van enke-
le flessen wijn, gingen naar 1 ge-
mengd dubbelpaar, 1 herendub-
belpaar en 2 damesdubbelparen, 
waarvan 1 paar de z.g. poedel-
prijs kreeg voor de minst behaal-
de games. Daarna volgde nog de 
traditionele loterij, waarbij nog 
meer mensen in de prijzen vielen.
Met dank aan de sponsoren: kle-
dingwinkel	 1995,	De	 Loods,	mo-
dehuis v.Yperen, woninginrich-
ting van Kreuningen, de visspeci-
alist  v.Diermen (markt),  groente-
man v.Vliet (markt), Auke, Koele-
man Elektro, Blom&Blom, Dirk.
Stam en enkele anonieme spon-
sors.

Zomerbridge De 
Legmeer weer op niveau
De zesde avond ondervond geen 
concurrentie meer van de Leeu-
winnen en bracht het totaal aan-
tal paren weer op vier en veertig, 
verdeeld over drie lijnen. In de A-
lijn waren het deze keer Kitty Sta-
venuiter & Kees Koning die met 
58,04%	 het	 beste	 resultaat	 be-
haalden. Op twee eindigden Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst met 
57,74%	gevolgd	door	 Lijnie	Tim-
mer	&	Ger	Quelle	die	56,85%	lie-
ten optekenen. De Robben Lis-
sauer & Scholte werden vierde 
met	54,46%	en	bleven	zo	net	voor	
de	54,17%	van	Johan	Le	Febre	&	
Wim Slijkoord. De B- lijn produ-
ceerde twee zestigers, verkregen 
door Janny & Gerard Telling met 
62,11%	en	Joyce	Udema	&	Moni-
que	Veenboer	met	61,80%.	Twee	
achtervolgende paren, Carla Dijk-
man & Dies Bouterse en Corry 
Twaalfhoven & Jan Koek maak-
ten het spannend door met res-
pectievelijk	 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 Nig-
tevegt nestelden zich eveneens 
in	het	elite	rijtje	door	hun	62,50%,	
waarmee ze dus tweede werden. 
Joke de Wit & Marieke Schaken-
bos	deden	met	58,75%	goed	mee	
als derde en Adrie & Ko Bijlsma 
en An Greven & Wouda Roos slo-
ten 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 ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540	 of	 tussen	 19.15	 en	
19.30 uur in de zaal van Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. De aan-
vang	 is	om	19.45	uur	en	de	kos-
ten zijn zes euro per paar.

Clubkampioenschappen TC Qui Vive afgesloten
Net voor het aanbreken van 
de zomervakantie zijn bij Ten-
nis Club Qui Vive de Clubkampi-
oenschappen voor senioren ge-
speeld. Weliswaar wilde het niet 
echt zomeren, maar de kunst-
grasbanen maakte het mogelijk 

dat geen enkele wedstrijd seri-
euze vertraging op hoefde te lo-
pen. Daar zorgen trouwens de 
spelers zelf al voldoende voor. 
Er was besloten na een setstand 
van 1-1 niet de tiebreak in te zet-
ten en dat resulteerde er in dat 

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

weer gaan uitkijken naar het Co-
lijn	 Open	 35+	 Grastoernooi	 dat	
eind augustus bij Qui Vive aan de 
Vuurlijn gespeeld zal gaan wor-
den. Op de website www.quivive-
tennis.nl is meer informatie over 
dit open toernooi te vinden.

le zaterdagen offerde hij zonder 
morren op. Nu het 1e team uit-
een gaat: deels landelijk A in Nij-
kerk, deels bij VDO in Uithoorn en 
de andere jeugd bij de se-
nioren, kwam er een einde 
aan de grootste drukte. Tijd 
om hem in het zonnetje te 
zetten.
Op de laatste trainings-
avond voor de zomerstop 
werd, na het jeugd trai-
ningsuur, een verraste Derk 
gecomplimenteerd en be-
dankt voor zijn vele werk 
en kreeg hij van de spe-
lers een ingelijste teamfo-
to, van Bijmaats jeugdlei-
der een boek over barbe-
cueën (om de vele vrije za-
terdagen door te komen) 
en een kampioensbeker: 

kampioen jeugd begeleiden. Ho-
pelijk blijft hij het tafeltennis nog 
lange tijd steunen: zulke vrijwilli-
gers zijn zeldzaam.
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Legmeervogels ingedeeld 
in de 1ste klasse
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 klas-
se zijn, SDZ, kampioen 2e klasse. 
Zouaven, gepromoveerd via de 
nacompetitie. De Meern, gede-
gradeerd uit de hoofdklasse Pa-
pendorp, tijdens het seizoen te-
ruggetrokken uit de Hoofdklasse 
en als laatste nieuwkomer dit sei-
zoen  Fortuna Wormerveer, gede-
gradeerd uit de Hoofdklasse.   

De 1ste klasse zal er dan 
als volgt uitzien.
AFC.34 (Alkmaar), AGB (Amster-
dam), DSOV (Vijfhuizen), Fortu-
na Wormerveer (Wormerveer), 
Hoofddorp, Kolping Boys (Alk-
maar), LSVV (Zuid Scharwoude),  
De Meern. Papendorp (Utrecht), 
SDZ (Amsterdam), Uitgeest, 

Zaanlandia (Zaandam) Zouaven 
(Grootebroek) en Legmeervogels.

Ook de indeling van Legmeervo-
gels zondag 2 is door de KNVB 
bekend gemaakt.
In de reserve 1ste klasse zijn in-
gedeeld Abcoude 2, DCG 2 (Am-
sterdam), Hillegom 2, Hooglan-
derveen 2 , Kampong 3 (Utrecht), 
Pancratius 2 (Badhoevedorp), Ro-
da’23 2 (Bovenkerk), SDZ 2 (Am-
sterdam), Sporting ’70 2 (Utrecht), 
Sporting Martinus 2 (Amstel-
veen), 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 competitieprogram-
ma gemaakt kan worden.

Ruim 200 kinderen aan de 
start bij Kooijman Polderloop

In de afgelopen jaren is de kin-
derloop over 1 kilometer een spe-
ciaal evenement op zich gewor-
den. 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 on-
dersteund door een van de ou-
ders 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 kin-
deren aan te moedigen.
Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in 

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 vrijwilli-
gers van het feestcomité en at-
letiekvereniging zitten klaar om 
alle inschrijvingen te verwerken, 
maar zij hebben wel tijd nodig 
om alles goed te regelen en kun-
nen niet op het laatste moment 
nog een grote groep inschrij-
ven. De start van de 1 kilometer 
is 19.00 uur.

Herinnering
Als je over de finish komt, krijg je 
een mooie medaille als beloning 
voor de prestatie die je hebt ge-
leverd en dit jaar krijgt elke deel-
nemer een raketijsje, zodat je niet 
zoals andere jaren heel lang in de 
rij hoeft te wachten om je ijsje in 
ontvangst te nemen.

Spetterende spelletjes bij de 
Uithoornse Reddingsbrigade

in zwembad ‘de Otter’!
Donderdagavond 11 juli hebben 
de leden van de URB hun zomer-
vakantie ingeluid met spelletjes 
in plaats van een les in het red-
dend zwemmen.
Alle leden waren gekomen en er 
werd zowel fanatiek als sportief 
gespeeld.
De groepjes bestonden uit jon-
gere en oudere leden door el-
kaar. 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 favo-
riete spelonderdeel: “ hebben jul-

lie het onderdeel met de buis ook 
weer?” Voor wie het vergeten is; 
zo snel mogelijk een buis met ga-
ten 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. Ver-
der deze avond was er een ze-
venmijlslaarzen estafette, waren 
er opdrachten die op een surf-
plank uitgevoerd moesten wor-
den, zwommen de groepen met 

een zwemvest aan door ‘het gat’ 
om vervolgens over een ‘drijver’ 
te klimmen, (dus toch een een mi-
ni 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 vro-
lijk aan de zomervakantie begon-
nen. Mocht u een doelloos mo-
ment hebben deze vakantiepe-
riode; daag uw kind uit voor een 
potje onder water voetbal en wie 
weet leert u meteen een paar red-
dingsgrepen van uw kind.

De Uithoornse Reddingsbrigade 
houdt nu een zomerstop.
Op donderdagavond op 29 au-
gustus 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 we-
ten en informeer via urb.secreta-
riaat@gmail.com. 
urb.secretariaat@gmail.com

Podium voor UWTC bij 
het NK voor veteranen
Zondag 14 juli zijn de Neder-
landse Kampioenschappen voor 
masters verreden in Nieuwkuijk, 
op een mooie omloop van bij-
na 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 rui-
me voorsprong op en bleven bui-
ten 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 be-
haalde hiermee een mooie podi-
umplaats. 
Bij de 70+ ontstond er na 35 km 
een kopgroep van 3 renners on-
der aanvoering van Albert Ra-
ven en zij namen een kleine voor-
sprong maar werden niet achter-
haald door het peloton. Hans van 
Bavel uit Sint Anthonis werd de 
Nederlandse Kampioen voor Al-
bert Raven uit Aduard. Guus Zan-
tingh spurtte zich naar een 4e 
plaats en Leen Blom finishte als 
7e.

Tocht van 1.400 kilometer:
Vijf ton opgehaald voor 
kinderkanker
De kop is eraf voor de grote lan-
delijke roeitocht tegen kinder-
kanker. Afgelopen zaterdag werd 
bij de Uithoornse roei- en ka-
novereniging 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 wor-
den.
Vanwege die lange afstand be-
gon het festijn al in de vroege 

ochtend, met een ontbijt waar-
bij honderden watersporters 
motiverend werden toegespro-
ken door de Uithoornse cabare-
tier Cindy Pieterse. “Er is inmid-
dels €29.465 opgehaald voor Ki-
KaRow, mede dankzij de Nieuw-
jaarsduik in het centrum van Uit-
hoorn”, vertelde de comédienne. 
“Volgens mij was het toen trou-
wens wel warmer dan nu.”

Zon
De lentetemperaturen waren in-

derdaad even verdwenen afge-
lopen weekend, hoewel de zon 
prachtig door begon te breken 
toen The Vin om 8:00 uur een-
maal te water werd gelaten.
Omdat de brandweer speciaal 
naar Michiel de Ruyter was geko-
men om voor een erewater te zor-
gen, kon het toegestroomde pu-
bliek zien hoe de roeiboot bij ver-
trek 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 bemoedigen-
de woorden te geven bij het ver-
trek. “Wat een prachtige dag”, be-
gon hij zijn speech. “En wat ont-
zettend 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 organisa-
toren Albert Vuil en Chris Gispen.
KiKaRow werd in 2004 opgericht 

nadat Vuils kleinzoon Vinnie op 
9-jarige leeftijd overleed aan leu-
kemie. Een grote roeitocht op en 
neer naar Engeland, leverde een 
jaar later €285.000 op. Het streef-
bedrag voor het nieuwe pro-
ject is nog hoger. In totaal moet 
er €500.000 worden opgehaald, 
voor onderzoek naar de langeter-
mijngevolgen van kankerbehan-
deling bij kinderen. 

Die LATER-studie wordt uitge-
voerd in het Utrechtse Prinses 
Máxima Centrum. Wat ook met-
een het eindpunt zal worden van 
de grote roeitocht die zaterdag 
van start is gegaan. De komen-
de weekenden komt The Vin on-
der meer langs Middelburg, Den 
Bosch, Venlo, Groningen en Alk-
maar, om uiteindelijk op 14 ju-
li aan te meren in de Domstad. 
Daar zal een sponsorbedrag wor-
den overhandigd waar tiental-
len roeiverenigingen in Neder-
land aan hebben meegeholpen. 
De roeiers, sponsors en organisa-
toren hebben er daarom het vol-
ste vertrouwen in dat er over drie 
maanden inderdaad een half mil-
joen gedoneerd zal kunnen wor-
den.






