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We zijn er voor je op
de momenten dat je
daar het meest
behoefte aan hebt.

Uit elkaar gaan
is zo’n moment...

KIJK VOOR MEER INFO OP:

WWW.WESTEINDER.NL

VERKOOP
PLANNEN?

0297
567 863
www.ekz.nl

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Burgemeester Heiliegers over
kunstwerken in de buitenruimte
Uithoorn – De gemeente Uithoorn telt op dit moment 43 beelden/ en De Kwakel. En bovendien ‘herkunstwerken in de openbare ruimte. Burgemeester Pieter Heilie- kenbaarheid voor de buurt’.
gers -zelf groot kunstliefhebber- wil graag van inwoners weten
Veel input van bewoners
bij welk kunstwerk hij of zij gevoelens heeft én waarom.
Heiliegers: “Ik vind dat de overDaarom start de gemeente Uit- ceert op sociale media en de lo- heid een rol moet hebben in het
hoorn de beeldenserie ‘Kunst die kale media.
domein van kunst en cultuur. Ik
je bij blijft: “Wat mij erg leuk lijkt
ben dan ook blij dat de gemeenis om samen met degene die zich Pionnenbeeld
teraad onlangs unaniem de Culopgeeft voor de serie, naar het Heiliegers heeft zelf ook een favo- tuurnota heeft aangenomen.
kunstwerk toe te gaan. Om ver- riet kunstwerk. Het pionnenbeeld We willen naar een toekomstbevolgens daar met elkaar in ge- vlak voor het gemeentehuis. Ge- stendig en levendig cultureel klisprek te gaan over het kunst- maakt door Pieter Kortekaas. “Ik maat dat onze dorpen aantrekwerk. Waarom heeft hij of zij ge- zie het dagelijks. En soms sta ik kelijker maakt.” Vervolgt: ,” Wat exkozen om juist dit kunstwerk voor er wat langer bij stil. Ik denk dan tra bijzonder is, is dat inwoners
te dragen? Ik ben erg benieuwd vaak aan hoe het leven op Aarde hebben geholpen met de invulnaar de verhalen,” aldus de bur- is geëvolueerd. We zijn een heel ling van de nota. Via een meegemeester enthousiast.Mensen klein speldenknopje in de tijd. denkavond, die goed bezocht is,
die zich willen opgeven voor de Dat geeft me een nietig en on- is veel input gekomen. Waarvoor
serie kunnen een mail sturen naar derdanig gevoel. We moeten wat nogmaals mijn dank.” Wie de Culcommunicatie@duoplus.nl. Met maken van het leven, en goed tuurnota wilt lezen, kan kijken
als onderwerp: Beeldenserie. Ver- met elkaar omgaan.” De burge- op www.uithoorndenktmee.nl
meld in de mail over welk kunst- meester, die kunst en cultuur in (met als zoekopdracht ‘cultuurnowerk het gaat en waarom. Houd zijn portefeuille heeft, is van me- ta’). De nota kan ook per post beer rekening mee dat het gesprek- ning dat het mensen bij elkaar zorgd worden. Mail hiervoor naar
je met de burgemeester gefilmd brengt. Het brengt volgens hem Gemeente@uithoorn.nl of bel
wordt en de gemeente dit publi- ook levendigheid voor Uithoorn met 513111.

PROFITEER NÚ VAN KORTINGEN
TOT WEL 25% OP DIVERSE BBQ’S,
TUINMEUBELEN, POTTERIE,
(BUITEN)PLANTEN &
NOG VEEL MEER!
Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000
ALLEEN GELDIG BIJ INTRATUIN TER AAR,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. OP=OP!
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Prinses Irenelaan, Uithoorn
(t.h.v. Coop supermarkt)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht: Vakantiebezorgers!!!

De Kwakel: Omg. Iepenlaan, Poelweg, Randweg
(140 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

leefbaarheid. Gelukkig staan we
daarin niet alleen”, aldus Kiki Hagen wethouder Milieu van de gemeente De Ronde Venen. Samen
met de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), en het cluster Groene
Hart reageert de gemeente op
de ontwerp-Luchtvaartnota 2020
- 2050 en op de aanvullingsregeling geluid. Daarnaast hebben de
provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen zelfstandig
een zienswijze ingediend. WetDe Ronde Venen - “Vanwege co- is tijdelijk. Sterker nog: het ka- van de luchtvaart. Vanuit De Ron- houder Hagen: “Het is voor het
rona is er nu nauwelijks vliegver- binet zet met de Luchtvaartno- de Venen zetten we vraagtekens eerst dat de gemeente De Ronkeer. Maar deze weldadige rust ta onverminderd in op de groei bij groei met behoud van de de Venen het kabinet in een zelfstandige zienswijze nadrukkelijk
verzoekt de plannen te wijzigen
in het belang van rust, woningbouw, natuur, recreatie en een
gezonde leefomgeving. Nu en in
de toekomst voor onze inwoners.”
De Ronde Venen heeft een groot
buitengebied met 8 kernen. Inwoners ondervinden in toenemende mate hinder van Schiphol. Het was - voor corona - een
continue stroom van vliegtuiggeluid. In de Luchtvaartnota is wel
aandacht voor het verminderen
van deze hinder. Tegenover groei
staan stillere vliegtuigen. Maar
meer stillere vliegtuigen is niet
hetzelfde als minder hinder en
betekent zeker niet minder gehinderden. Het aantal inwoners
dat met vliegtuighinder te maken
krijgt groeit zelfs. De Ronde Venen wil juist aandacht voor rustmomenten in het vliegverkeer.

Groei en leefbaarheid: een onmogelijke combinatie

Ook De Ronde Venen
reageert op luchtvaartnota

Tweede Kaagbaan
Een tweede Kaagbaan is wat De

Ronde Venen betreft dan ook
geen optie. Dat is investeren in de
verkeerde locatie en vervolgens
moet Schiphol nog verder groeien om deze investering terug
te verdienen. Investeer in plaats
daarvan in een duurzame toekomst met minder inwoners die
last hebben van vliegverkeer én
met ruimte voor woningbouw in
de Randstad. De Ronde Venen en
het cluster Groene Hart pleiten al
jaren voor de aanleg van start- en
landingsbanen in zee. De terminals en infrastructuur op Schiphol blijven behouden, wat kosten bespaard. In De Ronde Venen ligt het natuurgebied Botshol, een Natura2000-gebied met
roei- en fluisterbootjes en bordjes met ‘stiltegebied’ bij de omliggende dijkweggetjes. Het ligt
naast de Vinkeveense Plassen een groot recreatiegebied waar
veel mensen voor hun rust komen. Maar wat is die stilte ‘op de
grond’ waard als die verstoord
wordt door vliegverkeer. De Ronde Venen pleit daarom ook voor
stiltegebieden in het luchtruim,
ook op grotere afstanden van de
start- en landingsbanen.
De gemeente De Ronde Venen
roept het kabinet op eerst de bestaande afspraken na te komen,
in te zetten op duurzaamheid, geluidsoverlast ook te meten naast
de rekenmethoden die nu worden gehanteerd. En vervolgens
op basis van de resultaten te kijken of groei haalbaar is of dat
krimp van het aantal vluchten op
Schiphol noodzakelijk is.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m 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.
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
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 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 Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1622761, 23-7-2020, kat, Beertje , poes , europese korthaar of
huiskat, cypers bruin/grijs met wit op de bles, snoet, bef, borst,
en buik, en witte poten, boven de bles een bruine vlek, draagt
een paars halsbandje met bloemetjes. Kerkelanden, Vinkeveen.
• 1619910, 16-7-2020, kat, Jopie, kater, gecastreerd, kruising
maine coon, geheel zwart, met een pluimstaart. Haagwinde,
Abcoude.

Wie verdient de
Uithoornse Zilveren
Schakel?
Uithoorn – De gemeente Uithoorn wil op 7 december tijdens
een feestelijke avond vrijwilligers
of mensen die zich ontzettend inzetten voor de buurt of medemens in het zonnetje zetten tijdens de tweede editie van de Zilveren Schakels. Alle inwoners,
maar ook, (sport) verenigingen
en diverse (vrijwilligers) organisaties kunnen hiervoor hun favoriete vrijwilliger voordragen. Iemand voordragen kan vanaf nu.
En dat kan ook een jongere zijn!
Bedoeling is dat alle inzendingen
verzameld worden. Na een screening van een jury komen de voorgedragen vrijwilligers in een online poll te staan die voor iedereen
toegankelijk is. Vervolgens kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op de voorgedragen vrijwilligers.
De zes die uiteindelijk de meestestemmen hebben, worden genomineerd voor de ‘Zilveren Schakel’. Zij krijgen op 7 december allemaal de waarderingsspeld uitgereikt. De Zilveren Schakel met
de meeste stemmen ontvangt
daarbij een cheque van 500 euro.
Wethouder Ria Zijlstra reikt -net
als tijdens de eerste editie van de
Zilveren Schakels in 2018- deze
prijzen uit.
Wethouder Zijlstra: ,,Heeft u wel
eens iemand uit onze gemeente
in gedachten waarvan u vindt dat
deze zoveel goeds doet voor onze samenleving, dit vrijwillig doet
en ook eens in het zonnetje gezet mag worden? Bent u zelf iemand die al lange tijd regelmatig
hulp krijgt van iemand die dit geheel vrijwillig doet en wilt u hem
of haar hiervoor eens in het zonnetje zetten? Laat het ons weten!”
Jongeren kunnen ook voorgedragen worden
Ze vervolgt: ,,We zouden het heel
leuk vinden als er ook jongeren tussen zitten die voorgedra-

gen worden. Ik weet dat er jongeren zijn in onze gemeente die
naast hun school of studie, dag
en nacht klaar staan voor bijvoorbeeld een ziek familielid. Of belangeloos veel energie stoppen
in de sportvereniging.”
Iemand voordragen kan tot 1
september via het e-mailadres
communicatie@duoplus.nl. Met
als onderwerp: Zilveren Schakels.
Vermeld in de mail alléén waarom iemand genomineerd moet
worden, leeftijd van de vrijwilliger haar of zijn vrijwilligerswerkzaamheden en hoe lang hij of zij
dit werk al doet. Dit kan natuurlijk ook via een videoboodschap.
Wegens de privacyregels, wilt en
mag de gemeente in eerste instantie nog geen naam en contactgegevens ontvangen.
Na 1 september wordt de poll
opengesteld op www.uithoorndenktmee.nl. Dit uiteraard na
goedkeuring van degene die
voorgedragen is. Vervolgens kan
iedereen een maand lang stemmen op haar of zijn favoriete vrijwilliger.
De gemeente Uithoorn wilt graag
dat steeds andere mensen de
kans krijgen om genomineerd te
worden voor de Zilveren Schakel. Daarom is de regel dat iedereen die al eens een Zilveren Scha-

Hondenlosloopgebied
Vinkeveen - Na de aanleg van Zo blijft het grote veld prettig
de prachtig bloeiende perken voor kinderen en wandelaars.
is de volgende stap gezet in het
opknappen van het Zwanenpark in Vinkeveen. In goed overleg met buurtbewoners heeft
de gemeente het losloopgebied
voor honden gerealiseerd. Het is
een plek waar baasjes een balletje kunnen gooien met hun hond
of waar de honden gewoon even
Verschijnt woensdag
lekker kunnen rennen, loslopen,
snuffelen of met elkaar spelen.
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
Het veld is afgezet door een hek
MIJDRECHT, WILNIS,
van duurzaam kastanje hout. UiAMSTELHOEK, DE HOEF,
teraard moet, net als overal in het
VINKEVEEN, WAVERVEEN
park, de hondenpoep worden
EDITIE 3
verwijderd.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Spontane
autobrand
Regio - Woensdagavond vloog
plotseling een auto in de brand
die over de A.C. Verhoefweg in
Mijdrecht reed. De inzittenden
konden snel uit de auto stappen
en raakten niet gewond. Toen
de brandweer aankwam stond
de gehele voorzijde van de auto reeds volledig in brand. De
brandweer had het vuur was snel
onder controle, maar de auto
raakte zwaar beschadigd.

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

kel waarderingsspeld heeft ontvangen, binnen vijf jaar niet nogmaals in aanmerking komt.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

geleverd worden bij ouderen uit
de gemeente bezorgd. Voor de
tieners was er in het Speelwoud
een sportief programma met het
thema: survivallen en opstaan.
De belangstelling voor het teenevent was nog nooit zo groot geweest.
Zondag werd de VBW afgesloten met een speciale kerkdienst
rondom het thema Duik erin. Volgend jaar hoopt het VBW team de
kinderen weer in de blauwe tent
bij de brandweerkazerne te kunnen ontmoeten, maar eerst volgt
er in de herfst- en kerstvakantie
nog een extra VBW dag voor de
kinderen.

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

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

VBW Wilnis was een groot succes
Wilnis - Het VBW team van Wilnis
heeft in de eerste vakantieweek
ongeveer 150 kinderen blij gemaakt met een verrassingstasje.
De vakantiebijbelweek werd dit
jaar anders georganiseerd in verband met het Corona virus. Online konden de kinderen kijken
naar filmpjes met zang, knutsels
en ze luisterden naar mooie verhalen uit de Bijbel. Alles rondom
het thema ‘Duik erin’. Ook was er
een vossenjacht en een teken- en
stoepkrijtwedstrijd in het dorp.
Zo konden de activiteiten, ook
al was het anders dan andere jaren, toch doorgaan. De tekeningen die voor de wedstrijd zijn in-

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

De zomers In
Mijdrecht vanaf 1983
Zomerweer, hoe heeft dat in
eigen regio, sinds 1987, toen
met dagelijkse waarnemingen
in Mijdrecht is begonnen, er
uit gezien? De tabel geeft daar
duidelijk antwoord op. Het betreft een reeks van 37 zomers
(kolom 1)met een etmaal temperatuur die varieert van 16,2
graden in 1987 tot 20,1 graad
in 2003 en 2018 (kolom 2). Voor
de goede order: onder zomer
wordt in de meteorologie verstaan de drie maandenperiode
juni , juli en augustus. Naast deze etmaal temperatuur, die hier
gemiddeld 17,0 graden bedraagt, vindt u in kolom 3 en 4
respectievelijk de gemiddelde
minimum temperatuur en de
gemiddelde maximum temperatuur. Die temperatuur wordt
berekend door zowel de hoogste als laagste waarden van alle
dagen van de drie maanden op
te tellen en te delen door het
aantal dagen van die maand.
Het gemiddelde wordt verkregen door beide uitkomsten bij
elkaar op te tellen en te delen door twee. Dit is een van

de methoden om het karakter
van de zomer uit te drukken.
Een goede aanwijzing voor de
kwaliteit van de zomer is eveneens het aantal dagen met een
temperatuur van 20 graden en
meer, zogeheten warme dagen (kolom 5) ,dagen met een
temperatuur van 25 graden
en meer, zomers dagen worden deze genoemd en tenslotte de tropische dagen, waarbij de temperatuur tot 30 graden en meer stijgt. Het zomerweer blijft in de regel niet alleen beperkt tot de drie zomermaanden, ook het voor- en najaar doen daar soms aardig
aan mee kunnen ons al heerlijke zomerse dagen geven. Deze aantallen zijn tussen haakjes geplaatst. Soms blijkt dat
hun aantal niet eens veel onder
doet voor die van de werkelijke
zomer. Kijk eens naar 1992 (de
helft) en 2011 (bijna gelijk aantal). De vijftig zomerse dagen
in die gedenkwaarddtige zomer van 2018. Naast vijftig zomerse dagen in de zomer, ook
nog eens 17 in de lente en drie

in de herfst. Vergelijk dat eens
met de schamele zes zomerse dagen in 1988. In de zesde
kolom zijn de aantallen dagen
vermeld die overdag twintig
graden en meer halen. Niet dat
dit allemaal fraaie dagen zijn,
maar wel prettig aanvoelen.-Je
kunt in de vakantie beter met
buien dan met fronten te maken hebben Het grootste aantal regendagen bedraagt 61, in
2011, en het kleinste aantal, 22
in 1983.
Als we vier tijdvakken zouden
maken met invulling van de gemiddelde etmaaltemperatuur,
zou deze er als volgt uit komen
te zien. Tijdvak : 1983 – 1990:
gemiddelde: 17,4 graden, tijdvak 1991 – 2000: 18,6 graden;
tijdvak 2001 – 2010: 18,8 graden en 2011 – 2019: 18,4 graden. Uit deze uitkomsten kan
men heel voorzichtig afleiden
dat onze regio ook niet kan
ontsnappen aan de wereldwijde opwarming van de aarde.
We hebben deze eeuw al enkele hete zomers gehad en de
komende jaren gaat dat proces

gewoon verder We hebben zojuist gezien dat in Mijdrecht de
temperatuur in nog geen veertig jaar met een
volle graad gestegen is.
U zult het geloven of niet, maar
middenin de zomer viel er nog
een koude dagrecord te noteren: tijdens flinke opklaringen
daalde ’s ochtends vroeg op 15
juli in de Mijdrechtse weerhut
de temperatuur tot 10,4 graden, een verbetering van het
oude record, dat 10,8 graden
bedroeg en al sinds 1992 gevestigd.
Eveneens een nieuw dagrecord neerslagsom; in de nacht
van zaterdag 26 juli op zondag
27 juli viel in Mijdrecht 22 mm
regen, een verbetering van het
oude dagrecord uit 1993, dat
op 19 mm stond.

Jaar
Zomer

Etmaal
Temp.

Min.
Temp.

Max
Temp.

Dagen
>20 gr.

Dagen
>25 gr.

Dagen
>30 gr.

Regendagen

Regensom
millimeters

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

18,0
16,9
16,2
17,1
16,2
17,0
17,5
16,5
17,6
18,0
16,9
19,0
18,9
17,4
19,1
17,2
18,4
17,6
18,7
18,7
20,1
18,2
18,2
19,7
17,9
18,6
18,9
18,9
17,5
18,2
18,7
18,3
18,1
18,7
18,9
20,1
19,7

13,0
12,7
12,3
12,6
12,7
12,6
13,1
12,6
13,5
14,5
12,6
14,3
14,1
12,8
14,5
13,3
13,9
13,5
14,3
14,3
15,3
14,3
13,8
15,0
13,5
14,6
14,2
14,4
13,5
14,1
14,2
14,0
13,9
14,6
14,5
15,1
14,6

23,0
21,1
20,2
21,7
19,7
20,5
21,9
20,5
21,7
23,5
21,2
23,7
23,3
22,1
23,8
21,1
23,0
21,8
23,1
23,2
24,9
22,2
22,6
24,4
22,4
22,7
23,7
23,4
21,6
22,3
23,0
22,7
22,4
22,9
23,4
25,2
24,8

70
46
54
56
45
53
65
59
57
79
56
72
69
63
75
57
71
64
75
74
84
65
59
67
68
71
77
75
59
64
69
70
65
64
85
85
83

36
17
12 (2)
21 (3)
12
6
32 (10)
22 (5)
22 (4)
27 (14)
10 (9)
38
46 (7)
22 (4)
33 (3)
12 (5)
27 (3)
12 (10)
28 (6)
27 (3)
41 (15)
24 (9)
27 (9)
43 (17)
19 (9)
23(12)
33 (2)
30 (2)
12 (11)
23 (3)
22 (4)
25 (2)
26 1)
24 (12)
27 (5)
50 (22)
34 (4)

5
2
2 (1)
4
1
0
4
3
4
7 (2)
2
12
15
5
11
(5)
5 (1)
5
5
7
11
4
6 (1)
17
2 (1)
4
6
6
2
8 (1)
6 (1)
3
4
4 (3)
2 (2)
12 (2)
15

22
36
24
37
37
45
34
35
37
49
52
36
30
37
49
54
36
46
30
45
28
57
46
39
57
58
44
40
61
55
29
43
42
44
44
25
36

77
136
383
173
338
232
187
163
176
298
277
206
178
192
215
330
209
242
225
349
70
350
369
284
371
346
172
335
347
293
106
297
305
279
308
99
223

Vinkeveen - Al maanden lang
hebben de bewoners van de
Spoorlaan overlast van te snel rijdende auto’s, zwaar vrachtverkeer, stof, kapotte straat, kapotte
stoepen en straatbanden, afgesloten parkeerplekken, en zelfs
gescheurde huizen.
Dit omdat een aannemersbedrijf
zand moet storten achter het Oude Spoorhuis parallel aan het Bello wandelpad wat ook door de
aannemer door een enorme berg
zand al maanden is afgesloten.
Na meerdere mails om opheldering te krijgen over wat de bedoeling is krijgen de Spoorlaan

bewoners geen enkel antwoord,
de aannemer heeft waarschijnlijk
geen zin om er wat over te delen
terwijl de overlast alleen maar erger wordt.
Overlast die al om 6.45 uur in
de ochtend begint met enorme vrachtwagens in de straat
die af en aan de hele dag doorrijden, en niet zachtjes ook! Na
contact gezocht te hebben met
enkele werknemers is er afgelopen woensdag eindelijk wat water gesproeid, het is echt absurd
want bewoners moet alles dicht
houden door de enorme stofwolken.

Geen actie
Ook diverse telefoontjes met
de gemeente, waar beleidswerkers zich weghouden en moeilijk bereikbaar zijn, en vervolgens geen enkele actie ondernemen. Het afschuiven en vervolgens niets doen blijkt bij de beleidswerkers een goed geoefende tactiek en zo blijft de gemeente DRV in gebreke aangezien ze
dit laten gebeuren. De Spoorlaan
is zo langzamerhand verandert in
een WARZONE en niemand doet
iets en de aannemer schijnt een
vrijbrief te hebben te doen wat
hij wil, afzettingen met hekken,
scheurende bedrijfsauto’s die er
een soort racebaan van denken
te maken, afsluiten van het Bellopad etc. en soms bijna levensgevaarlijke snelheden!
Is dit het gemeentebeleid? Waarom doet de gemeente niets?
Waarom blijft gemeente zich onttrekken van de verloedering? Wat
is hier aan de hand? Waarom kunnen wij bewoners niet meer normaal leven hier? Al maandenlang
gaat dit nu al door, eerst zo af en
toe en nu dag in dag uit. Wij bewoners zijn het meer dan zat dat
we zo behandeld worden en eisen antwoorden en minimaal
een bezoek van een beleidsmedewerker van de gemeente die
hiermee aan de slag gaat.
Wij inwoners, burgers verwachten beschermd te worden door
de gemeente en minimaal ingelicht en op de hoogte gebracht
wat hier gebeurt en hoe lang die

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.

“Is in juli de morgen rood, “s
avonds verkeert het weer in
nood”.
“s Avonds speelt de zoelte, ’s
morgens is er koelte”.
“Is de zomeravond mistig, dan
is het weer kwistig”.

LEZERSPOST

Zand heel veel zand
op bouwterrein op de
Spoorlaan

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

nog duurt, daarnaast moet er
eerst worden gesproeid, de auto’s moeten stapvoets rijden en
parkeerplekken vrijgemaakt zodat bewoners hun auto kwijt
kunnen.
De schade aan de huizen moeten
opgelost worden en er moet een
schaderapport komen, de straat
moet geasfalteerd worden en
stoepranden, stoepen hersteld
en waterput verstopt met hout
dus moet ook worden hersteld.
Het is ongehoord en als de gemeente niets laat horen zullen
wij, bewoners, zelf stappen gaan
nemen, wij eisen openheid en
transparantie van de aannemer
en gemeente.
Een aantal boze bewoners van
Spoorlaan te Vinkeveen.
(naam van de woordvoerder bij
onze redactie bekend)

Haat en liefde in de polder
De zwanen zeggen nee
Ze deden het heel voorbeeldig dit jaar. Het zwanenpaar
deed dit voorjaar alles zoals
het moet. Ze zochten samen
een plek om te nestelen. Die
vonden ze en ze bouwden samen een nest. Zij begon met
eieren leggen. Hij begon de
oevers te bewaken: vogels die
in de buurt van het nest willen
broeden worden weggejaagd.
Allemaal volgens het boekje.
Hij brengt eten bij haar. Zij
foerageert ook zelf. Dan dekt
ze het legsel zorgvuldig toe,
zodat niemand de zes eieren
ziet.

dere gedachten. Hij vindt dat
hij ook de oevers moet bewaken. Dus hij jaagt nestelende vogels weer van de kanten
waar het kroost langs zwemt.
Hij is niet meer bij de jongen.
Een week later komt de vrouw
tevoorschijn met vijf jongen.
Een moet er gepakt zijn. Door
een rat, reiger, je weet het
niet. Ze blijft heel zorgzaam
voor de overige vijf. Maar een
week later is er toch weer een
minder. Vier pullen nog maar!
Dat gaat wel heel hard! Het
lijkt alsof de twee volwassen
zwanen het niet opmerken. Ze
zijn in ieder geval niet in paIk denk nu echt dat ze een niek. En dan nog een week lavolwassen zwanenpaar zijn ter: de vrouw verschijnt zongeworden. En dat is heer- der pullen. De man heeft ook
lijk om te zien. Dit is het der- geen pullen bij zich.
de jaar dat ik dit paar een poging zie doen om te paren, Ze zijn weg, ze zijn er niet
nestelen, een gezond leg- meer. Dit is niet te begrijpen.
sel te krijgen. En dit jaar lijkt Hoe kan dit? Kan er een reihet echt te lukken! En ja hoor ger zijn die vier pullen pakt?
10 mei komt het paar tevoor- In één week? Het lijkt zo onschijn. Paps voorop, 6 pullen waarschijnlijk. En het gekste
en mams aan het eind van het is dat de volwassen zwanen
rijtje. Het gaat zeker nog twee stoïcijns rondzwemmen. Misweken voorbeeldig. Keurig schien moeten we het met dit
met zijn zessen op pad, onder paar opgeven?
strenge controle van de ouders. En dan krijgt de man an- Catherine

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

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen
met uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs,
aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft
niet wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.
Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl,
of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s...

Mooie weerspiegeling

“Op bijgaande foto ziet u een vlinder op de brugleuning. Door
de zon kwam er een mooie weerspiegeling van de vlinder”.
Lydia Versluis
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Oproep aan jonge Rondeveense inwoners die een huis zoeken

Je bent jong, je woont in
De Ronde Venen en wil een
betaalbaar huis!

Veel jonge Rondeveners tussen 18 en 35 jaar herkennen zich
waarschijnlijk in het profiel uit de
koptitel. Natuurlijk ook helemaal
niet zo verrassend.
Dat deze doelgroep ook daadwerkelijk een huis kan vinden in
De Ronde Venen is minder vanzelfsprekend. IVI hoort steeds vaker dat jonge Rondeveners noodgedwongen onze gemeente verlaten. IVI wil deze starters graag
een podium geven om van zich
te laten horen.
Lees verder en meld je aan als je
op zoek bent naar een starterswoning.
Je bent een Rondevener
Je bent geboren en getogen in
De Ronde Venen. Je woont er misschien al je hele leven en hebt er
je vrienden, je (sport)vereniging,
wellicht je werk al gevonden en er
je familie wonen. Kortom Je hebt
je draai gevonden in deze mooie
gemeente en je voelt je er thuis.
Bij thuis voelen hoort natuurlijk
wel een huis. En er komt een dag
dat je het ouderlijk huis (hoe lekker en goedkoop dat soms ook is)
wil verlaten. Je wil op eigen benen staan of samen gaan wonen
met een partner. De zoektocht
naar een huis kan beginnen.
Veel vragen?
Vol goede moed ga je informatie inwinnen. Er komen namelijk
veel vragen op je af. Huren of kopen? Wat kan je aan hypotheek
krijgen? Waar wil je wonen? Wat
voor huis wil je? Wat is een starterslening en/of huursubsidie?
Best veel vragen waar je misschien nog nooit bij stil had gestaan. Als deze vragen zijn beant-

woord komt de allerbelangrijkste
vraag. Namelijk zijn er wel huizen
te huur en/of te koop naar jouw
wens en portemonnee?

loop je vooral tegen muren aan!
Nieuwbouw lijkt een sprookje
Er verschijnen geregeld prachtige
verhalen In de lokale media over
nieuwbouwprojecten waar starTeleurstelling op teleurstelling ters welkom zijn. Vaak met een
Je gaat je voor het eerst oriën- foto van een trotse wethouder
teren op de woningmarkt. Juist die voor de jongeren in De Rondaar waar het leuk (en ook best de Venen de verlosser lijkt. Steeds
een beetje spannend) zou moe- vaker lijken dit sprookjesverhalen
ten gaan worden komt de gro- over luchtkastelen. In de praktijk
te frustratie al snel op je pad. Je gebeurt er namelijk niet zo veel.
komt namelijk als starter op de En als er dan al eens een nieuwwoningmarkt in een wondere we- bouwproject met veel bombarie
reld terecht.
wordt gepresenteerd blijkt dat
Het wordt vaak teleurstelling op voor mensen met een grote dikteleurstelling. Al snel blijkt dat je ke portemonnee. Vooral voor kowel heel veel geduld en vooral pers van buiten De Ronde Venen
een grote zak geld moet hebben zeer aantrekkelijk.
om je te gaan vestigen in De Ronde Venen. De lol gaat er na al die Niet te betalen voor starters
teleurstellingen snel af. Je komt Als geboren en getogen Rondeer achter dat er misschien hele- vener wordt je bij het verkoopmaal geen plaats is voor jou in De kantoor om de oren geslagen
Ronde Venen.
met verkoopprijzen die voor een
starter niet op te brengen zijn.
Gekke woningmarkt
Geen starterslening kan je daarWat is er eigenlijk aan de hand op bij gaan helpen! Neem het prode woningmarkt dat er geen hui- ject Maricken in Wilnis. Idioot hozen zijn voor starters? Het wo- ge prijzen vraagt men. Niet voor
ningaanbod blijkt in De Ronde kastelen maar rijtjeshuizen. Dus
Venen zeer beperkt te zijn Zeker zelfs geen huizen die de doorvoor de doelgroep starters! Er is stroming te bevorderen. Het zijn
weinig plek om te bouwen geeft
men aan.
Wet en regelgeving zit soms in de
weg en men heeft het over rode
contouren (!?). Dure nieuwbouwprojecten met prijzen die beginnen tegen de 5 ton helpen ook
al niet! En een bestaand huis kopen is een soort loterij geworden waar heel veel mensen op
inschrijven en je een bod mag
doen. Als starter wil je graag wat
muren om je heen en een dak boven je hoofd, maar in de praktijk

vaak juist huizen die mensen uit
de aangrenzende dure steden
aantrekt om in De Ronde venen
te komen wonen. Kortom je gaat
als Rondeveense starter weer met
een volgende desillusie naar huis
(Welk huis?) en het blijkt wederom een project met luchtkastelen
voor jou te zijn. En in luchtkastelen kan je niet wonen!
Geen informatie over
nieuwbouwbeloftes
Je raakt een beetje geïrriteerd en
vraagt je af hoe het dan zit met al
die mooie beloftes van de wethouder over nieuwbouwprojecten voor starters? Op de locatie
van de twistvlietschool zou men
gaan bouwen met 30% aan sociale huur en koopprijzen tot maximaal € 160.000. Wel kleine mini
appartementen maar goed het
is tenminste iets. En op de stationslocatie Mijdrecht, waar zelfs al
een mooie naam “Het Spoorpark”
voor bedacht is, zou ook voor de
starters weer mogelijkheden komen. Maar na de berichtgeving
hoor je vaak maanden of zelfs
jaren niets. Bij navraag is er dan
vaak maar heel weinig bekend en
weet men niet wanneer, wat voor

huizen en in welke prijsklasse er
gebouwd gaat worden. Heb nog
even geduld is het advies waar je
het mee moet doen!

te stad die hun nog duurdere huizen in aangrenzende steden verkopen en zich hier in onze mooie
gemeente wel kunnen vestigen.
Dit moeten we niet willen. Een
Bestaand huis kopen is een
bekende uitspraak is dat de jeugd
loterij voor rijke mensen
de toekomst heeft en als de jeugd
Wat overblijft is dan om te gaan uit De Ronde Venen vertrekt zegt
kijken op de bestaande huizen- dat iets over onze toekomst.
markt. Daar loop je natuurlijk
al snel tegen de marktwerking IVI wil opkomen voor starters
aan. In een overvolle markt waar IVI vindt deze ontwikkelingen
veel vraag is en weinig aanbod is zorgbarend. IVI staat voor Inwode verkopende partij natuurlijk ners Voor Inwoners. Alle inwospekkoper. De prijs van een huis ners wel te verstaan en dus wil IVI
lijkt per maand hoger te worden. zeker opkomen voor deze doelAls potentiële koper geeft de ma- groep onder de inwoners. IVI wil
kelaar je al snel aan dat er veel ka- inwoners tussen de 18 en 35 jaar
pers (euh…kopers) op de kust best ondersteunen bij hun zoekzijn. De vraagprijs is geen eind- tocht naar een huis in De Ronde
prijs maar een beginprijs en ie- Venen. Misschien is het goed dat
dereen mag een bod uit bren- deze inwoners wel van zich laten
gen. Overbieden geblazen dus horen en samen gaan optrekken
en de rijken onder ons hebben om meer aandacht voor hun gede meeste kans. Starters beho- zamenlijke probleem te vragen.
ren meestal niet tot deze groep. Want zichtbaar worden helpt
Na het zoveelste bod wat je hebt vaak wel om wat meer aandacht
uitgebracht kom je erachter dat te krijgen voor de problemen die
de kans op succes in deze huizen- er zijn!
loterij bijna net zo groot is als de
staatsloterij winnen. Ook hier lijkt Meld je aan bij IVI als
het beste advies om te wachten je een huis zoekt
op een ommekeer in de woning- IVI wil inwoners uit De Ronde Vemarkt. Wachten op één of andere nen tussen de 18 en 35 jaar die
crisis waardoor huizen weer be- een huis zoeken in kaart brentaalbaar worden.
gen en een gezicht geven. We
willen graag weten hoe groot deVertrek uit De Ronde Venen
ze groep is en tegen welke muren
In de praktijk raakt het geduld zij allemaal aanlopen in de zoekvan de starter echter op. IVI hoort tocht naar een huis in De Ronde
dan ook steeds vaker geluiden Venen. IVI wil dan ook als melddat veel jonge inwoners uiteinde- punt gaan fungeren en deze
lijk maar besluiten om De Ronde groep een podium geven.
Venen te verlaten en elders gaan IVI roept iedereen die woonachkijken naar een huis. Gek genoeg tig is in De Ronde Venen tusvinden ze daar schijnbaar wel sen de 18 en 35 jaar en op zoek
snel een betaalbaar huis. Zij wo- is naar een huis zich aan te melnen dan niet alleen meer buiten den bij IVI.
De Ronde Venen, maar ook hun Stuur een email naar:
werkzame en sociale leven zal info@inwonersvoorinwoners.nl
zich buiten onze gemeente gaan
afspelen. Met alle gevolgen van Misschien is het tijd dat deze
dien. Voor de overblijvers uit de- doelgroep meer van zich gaat laze generatie wordt het daardoor ten horen en samen een oproep
ook steeds minder aantrekkelijk doet aan de lokale overheid. We
in De Ronde Venen. Ook zij zullen gaan dan samen kijken wat we
hierdoor sneller vertrekken. Een kunnen doen om er voor te zorhele generatie zien we zo straks gen dat er aandacht komt voor
uit onze gemeente vertrekken.
deze doelgroep en zij niet hoeven te vertrekken uit onze mooie
Vergrijsde samenleving
gemeente. Samen kom je verder!
Alleen starters met een dikke portemonnee of rijke ouders kunnen
hier nog blijven wonen. Anders
rest om noodgedwongen te vertrekken uit de plaats waar je eigenlijk thuis hoort. Met de nadruk op thuis! Thuis is de plek
waar men zich vaak veilig en op
zijn gemak voelt. Door de grote uittrek van Rondeveners in de
leeftijd van 18 t/m 35 jaar lopen
we het risico dat De Ronde Venen
een grijze enclave wordt voor de
rijkere onder ons. Ook zeer aantrekkelijk voor mensen uit de gro-
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Brandweer redt hond uit brandende woning
Uithoorn – Vorige week werd de
brandweer en politie opgeroepen
voor een woningbrand aan de Herman Gorterhof in Uithoorn. De brandweer die snel ter plaatse was, hoorde
van de bewoner van de woning, die de
woning al had verlaten, dat de hond
zich nog in de woning bevond. De woning stond vol rook. De brandweer bedacht zich geen moment en met gasmaskers op werd de hond direct uit de
woning gehaald. Het beestje werd liefdevol opgevangen door de politie en
later door de medewerkers van de dierenambulance.
De woning heeft zware rook en waterschade opgelopen. Ook de beiden
buurwoningen liepen lichter rookschade op. Naar de oorzaak wordt nog
onderzoek gedaan. (foto’s: Jan Uithol)

Trouwste jeugdsponsor
Legmeervogels neemt afscheid
Uithoorn - Na 14 trouwe jaren
als hoofdsponsor van de jeugdafdeling van v.v. Legmeervogels
neemt Albert Heijn Jos van den
Berg dit jaar afscheid als meest
bekende en gulste sponsor van

de voetbaljeugd in Uithoorn.
Uit naam van alle jeugdspelers –
deze uit het verleden en deze in
het heden – wil de lokale voetbaltrots Legmeervogels Jos daarom
van harte bedanken voor zijn ja-

renlange verbondenheid met en
ondersteuning van de jeugd bij
de vereniging. Het waren roerige
tijden bij de lokale voetbaltrots
Legmeervogels in 2007. Het aantal jeugdleden van de vereniging
groeide onstuimig hard en de
grenzen van de fantastische inzet
van de ouders als vrijwilligers waren bereikt.
Ouders waren de geliefde begeleiders van jeugdwedstrijden als
coach, supporter of chauffeur.
Om de groeiende jeugd bij Legmeervogels, niet alleen in aantal, maar ook in techniek, verder
te brengen was er noodzaak aan
technisch geschoolde en gediplomeerde voetbaltrainers. Zodat
de voetbaljeugd bij Legmeervogels het beste uit zichzelf kon halen met het meeste plezier. In die
droom vonden Legmeervogels
en Albert Heijn Jos van den Berg
elkaar in 2007. Een ambitieuze
voetbalclub en de enthousiaste
en voetbalgekke ondernemer die

Eerste overwinning weer binnen
voor UWTC wielren
Uithoorn - Afgelopen weekend
waren de UWTC veteranen Leen
Blom, Ben de Bruin, John Tromp
en Guus Zantingh weer actief.
Zij reisden naar Amersfoort om
daar hun wedstrijd te rijden. In
de 60+ wedstrijd werd er hard
gereden maar desondanks de
stevige wind lukte het niemand
om te ontsnappen uit het peloton. Dus draaide het op een mas-

sa spurt uit en hierbij was de Nederlandse kampioen Ron Paffen uit Milsbeek duidelijk de rapste voor Arie Blomberg uit Kedichem. John Tromp wist zich in het
sprinters geweld goed te handhaven en werd 4e, Ben de Bruin
kwam als 19e over de streep. Bij
de 70+ waren vanuit de start diverse uitlooppogingen en nadat
er halverwege koers een premie-

spurt was geweest waagden drie
renners, met daarbij Guus Zanting, een poging en dat lukte om
uit het peloton te ontsnappen.
De drie werkten goed samen en
bouwden een mooie voorsprong
op. Tegen het einde van de wedstrijd sloot er nog een renner
aan bij de kopgroep. Guus Zantingh uit Mijdrecht wist overtuigend zijn eerste overwinning van

in datzelfde jaar aan het Amstelplein de eigenaar was geworden
van de lokale Albert Heijn.

Bekerwedstrijden

Kampioenschappen
Samen met de financiële bijdrage
van vele andere bedrijven en ondernemers uit Uithoorn en omstreken aan een jeugdplan van
de v.v. Legmeervogels heeft Jos
van den Berg het verschil kunnen
maken in de afgelopen jaren. Dat
verschil kwam met een andere
aanpak van de jeugdopleiding en
begeleiding van de jeugdteams.
Onder andere door gediplomeerde voetbaltrainers aan te trekken
voor alle selectieteams die ieder
seizoen konden putten uit het in
groten getale aanwezige talent
in de andere elftallen van de vereniging. Vele kampioenschappen
van jeugdteams later, met de opgebouwde traditie van het jaarlijkse AH Jos van den Berg jeugdtoernooi aan de Randhoornweg
en een bloeiende jeugdtak vandaag de dag voor Jos het moment om het stokje over te dragen.
Nogmaals, Jos, namens de jeugd
van Legmeervogels dank voor
jouw jarenlange trouwe en gewaardeerde sponsorondersteuning van ons voetbalplezier!

Uithoorn - In diverse brieven
aan verenigingen geeft de KNVB
aan dat zij het reizen in deze corona tijd zoveel mogelijk willen
beperken. Dit wil met o.a. bereiken door de teams te laten voetballen in hun regio. Verder heeft
de KNVB ooit eens aangegeven dat men de bekercompetitie
aantrekkelijke wil maken door in
de poule fase, poules te creëren
met clubs uit een bepaalde regio. Hierdoor kunnen er leuke en
aantrekkelijke derby’s worden gespeeld. Maar als wij dan nu de bekerindeling kijken dan is de KNVB
al het voorgaande wel heel snel
vergeten. O,o KNVB. In onze regio
is alleen KDO de gelukkige die is
ingedeeld in een poule met drie
regio clubs t.w. Argon, CSW en
KDO zelf.
Legmeervogels zondag1 in gedeeld in groep 1-21 samen met
Maarssen, zat. 2e kl. B
OSV (Amsterdam) zat. 2e kl. A
Vitesse’22 (Castricum) zon 2e kl.
A.
Dit wil zeggen dat er zeker 2
wedstrijden op een zaterdag gespeeld worden. Ook thuis. Aanvangstijd is dan 17.00 uur. Er is
overleg mogelijk om op een eerder tijdstip te spelen. Wijzigingen
zijn dan ook mogelijk? In de poule gaan de nr 1 en 2 door naar de
nok out fase.

de seizoen te behalen voor Hans
van Bavel uit Sint Anthonis. Leen
Blom finishte als 15e.
Ook bij UWTC hopen we de eerste wedstrijden weer te kunnen
organiseren. De dinsdagavondcompetitie is op 7 juli weer gestart. Zondag 9 augustus wordt
er een interclub jeugdwedstrijd
bij UWTC verreden. Hier kan de
jeugd van 8-16 jaar van start.
Zondag 6 september staat de
ronde van Uithoorn op het programma. Beide wedstrijden worden verreden op het clubparcours van UWTC op sportpark
Randhoorn.

Zat. 12/09 OSV za.1 – Maarssen
za.1 aanvang 14.30 uur
Zon.13/09 Vitesse’22 zo.1 – Legmeervogels zo.1 aanvang 14.00
uur.
Legmeervogels zondag 1 speelt
de eerste vriendschappelijke
voetbalwedstrijd van dit seizoen
op dinsdag 11 augustus uit in
Mijdrecht tegen Argon. Aanvang
20.15 uur.
Legmeervogels zaterdag 1 is ingedeeld in groep 2-14 samen met
Beemster (Middenbeemster) zat.
4e kl.B en speelt zijn eerste wedstrijd op zaterdag 1 aug:
om 13.00 uur op het veld van Legmeervogels vriendschappelijk tegen VEW
Kolping Boys (Alkmaar) zat. 4e
kl.A
De Meteoor sv (Amsterdam) zat.
4e kl.E.
De nr. 1 in deze poule gaat door
naar de nok out fase. Mogelijk
dat in onderling overleg nog aanvangstijden worden aangepast.
Wijzigingen aanvangstijden zijn
dus mogelijk?

Wedstrijdprogramma
Legmeervogels za.1
in de poule fase
Zat. 29/9 Kolping Boys za.1 – De
Meteoor za.1 aanvang 15.00 uur
Zat. 29/9 Beemster za.1 – Legmeervogels za.1 aanvang 16.00
uur.
Wedstrijdprogramma
Zat. 5/9 De Meteoor za.1 – BeemLegmeervogels zo.1
ster za.1 aanvang 14.30 uur
in de poule fase
Zat. 5/9 Legmeervogels za.1 –
Zat.29/08 Legmeervogels zo.1– Kolping Boys za.1 aanvang 15.00
OSV za.1 aanvang 17.00 uur
uur.
Zat.29/08 Vitesse’22 zo.1 – Maars- Za. 12/9 Legmeervogels za.1 - De
sen za.1 aanvang 17.00 uur.
Meteoor za.1 aanvang 15.00 uur
Zat. 5/09 OSV za.1 – Vitesse’22 Za. 12/9 Kolping Boys za.1 zo.1 aanvang 17.00 uur
Beemster za.1 aanvang 15.00 uur.
Zat. 5/09 Maarssen zat.1 – Legmeervogels zo.1 aanvang 17.00 Voor Legmeervogels O23 is er
uur.
geen bekercompetitie!!!

