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Vinkeveen - Een automobilist, die maandagmiddag
met zijn auto een eend probeerde te ontwijken is hierbij met zijn auto te water
geraakt. De man reed op de
Baambrugse Zuwe toen een
eend plotseling overstak.
Hij probeerde het beestje te
ontwijken, maar kwam hierbij met zijn auto in de berm
terecht, verloor de macht
over het stuur en belandde
in het water. Helaas heeft de
eend de uitwijkmanoeuvre
niet overleefd.

OPEN
DAGEN!
Vrijdag 25 mei 15.30-19.00 uur
Zaterdag 26 mei 10.00-14.00 uur

Ledenvergadering
Seniorenpartij DRV

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Hartelust
1 0 0% ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL
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Extra rijstrook bij rotonde
Enschedeweg/Mijdrechtse Dwarsweg
Wilnis - Al geruime tijd is aannemingsbedrijf BAM in opdracht van
de Provincie Utrecht bezig met allerlei werkzaamheden naast de
rotonde op de ingenieur Enschedeweg/Mijdrechtse Dwarsweg.
Het gaat hierbij om voorbereidende werkzaamheden in het kader van de aanleg van een extra
rijstrook (bypass) waarvan het de
bedoeling is dat die uitkomt op
de N212 in de richting van Wilnis oude dorp. Te zien is een hoge zandlaag met witte zandzakken aan de zijkant en een betonnen geleiding. Deze berg grond
blijft tot juli dit jaar liggen en is
bedoeld als voorbelasting voor
de ondergrond (inklinken) die
voldoende stevig moet zijn om
er een wegdek op aan te leggen. Vervolgens zal er een extra
rijstrook voor het gemotoriseerde verkeer worden gerealiseerd.
Deze bypass moet gaan zorgen
voor een vlottere doorstroming
van het verkeer komende vanuit
het Mijdrechtse industriegebied
richting Wilnis/Woerden. Voorts
moet deze extra voorziening bijdragen aan een verbeterde afwikkeling van het verkeer uit de
nieuwe woonwijk De Maricken
naar de N212. Vooraf zijn nutsbedrijven in de weer geweest met
het verleggen van kabels en leidingen. Voor het aanleggen van

de bypass moet de ondergrond
eerst voldoende stevig zijn en
dat is de reden dat er een berg
zand is gestort waar de extra rijstrook moet komen. In juli dit jaar
wordt die aangelegd. Tegelijkertijd wordt groot asfaltonderhoud
uitgevoerd op de rotonde zelf. Intussen is het fietspad nabij de rotonde reeds verlegd. Tot de aanleg van de bypass zullen de werkzaamheden weinig hinder voor
het verkeer opleveren. Samen
met de aannemer organiseert
de provincie op woensdagavond
30 mei in Dorpshuis De Willisstee
aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis om 19.30 uur (inlopen vanaf
19.15 uur) een informatieavond
over de werkzaamheden in juli
en de daarbij te verwachten verkeersmaatregelen. De informatie over de planning, werkwijze en de verkeersmaatregelen is
ook beschikbaar op www.provincie-utrecht.nI. Ook via Facebook/
N212BAM.
Aanleggen rotonde N212/N463
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, komt er ook een roton-

de op het kruispunt ingenieur
Enschedeweg (N212/N463 Lange Meentweg) bij de Geerbrug.
Daarvoor zijn in maart reeds 12
bomen gerooid om de aanleg
van de rotonde mogelijk te maken. Daarnaast gaan nutsbedrijven aan de slag met het verleggen van kabels en leidingen. Gedurende de maanden mei en juni brengt de aannemer zand aan
om de grond voor te belasten zodat deze stevig genoeg wordt om
er een rotonde op te bouwen.
Omdat het hier slappe grond betreft, moet het zand 9 maanden(!)
blijven liggen. ln het voorjaar van
2019 kan de rotonde dan worden aangelegd. Tijdens die periode wordt er ook een veilige fietsoversteek gemaakt bij de Geerkade en ook de Geerbrug krijgt een
grote opknapbeurt.
Door deze werkzaamheden te
combineren is er gedurende een
kortere periode hinder voor het
verkeer en de omgeving. Ook
hiervoor staat een informatieavond gepland die in september
dit jaar wordt gehouden, eveneens in Dorpshuis De Willisstee.
Daarover wordt later dit jaar in
september door BAM en de Provincie nadere informatie verstrekt.

Mooi linieland in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op 2 en 3 juni staat het landschap in de waterlinies centraal tijdens het Mooi Linieland-weekend. Forten en het
linielandschap rondom deze bouwwerken zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op en tussen een aantal forten van
Natuurmonumenten in De Ronde Venen is tijdens Mooi Linieland
van alles te beleven. Kom naar Fort Abcoude, Fort Waver-Amstel
en Fort bij Nigtevecht voor een gratis rondleiding, wijnproeverij
of OERRR-avontuur.

Abcoude weer open van 10:00 tot
17:00 uur. Op Fort Waver-Amstel
is het van 11:00 tot 16:00 uur mogelijk om onder begeleiding rond
te kijken in het fort.

OERRR-struintocht
Een spannende struintocht maken door de natuur op Fort bij AbRondleidingen
je rond te leiden door het fort. coude. Dat kan op zaterdag 2 juOp zaterdag 2 juni van 10:00 tot Op Fort bij Nigtevecht kun je de- ni kun je van 11.00 tot 16.00 uur.
17:00 uur staan op Fort bij Ab- ze dag terecht van 11:00 tot 16:00 Ga zelfstandig of met boswachcoude de fortengidsen klaar om uur. Op zondag 3 juni is Fort bij ter op pad om te zoeken naar natuurschatten en leer meer over
alles wat groeit, bloeit en rondkruipt. Meedoen aan de OERRRstruintocht kost €1,-, maar als je
lid bent van OERRR mag je gratis mee. Aanmelden is niet nodig.
Wijnproeverij
Op Fort Waver-Amstel kun je
langs komen voor een boeiende
excursie, maar er is meer! Geniet
van de rust, de bijzondere sfeer
én een hapje en drankje op het
terras. Of laat je verleiden tot een
kleine wijnproeverij: een mooie
manier om kennis te maken met
Krimpenfort Wijnen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Nieuwe Meerbode
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De Ronde Venen - Seniorenpartij De Ronde Venen
organiseert op donderdagavond 24 mei a.s. een Algemene Ledenvergadering in
gebouw De Willisstee in Wilnis. Aanvang vergadering
20.00 uur. Mocht u de vergadering bij willen wonen, dan
bent u van harte welkom. U
kunt zich vooraf aanmelden
voor de vergadering bij de
Secretaris, René Borst. Tel.
06-43860894. Email: seniorenpartijdrv@ziggo.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze
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BEZORGERS/STERS
Omg. Anselmusstraat, Baljuwstraat (170 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Voorgevel polikliniek Mijdrecht

Openhuis Polikliniek Mijdrecht
Mijdrecht - Op vrijdag 1 juni heeft
polikliniek Mijdrecht van het St.
Antonius Ziekenhuis openhuis. Alle inwoners uit Mijdrecht en omgeving zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Zij kunnen
dan kennis maken met een aantal van onze specialisten en andere zorgverleners. Zij staan klaar
om alle vragen te beantwoorden.
De deuren van de polikliniek staan
open van 16.30 uur tot 18.30 uur.

naast een diëtiste, ook een medewerker van de organisatie
Care for Women die professionele hulp biedt bij de menopauze.
- Poppendokter voor kinderen
en hun pop
Onze doktersassistente Netty van
der Kooy viert tijdens dit openhuis
haar 40-jarig jubileum. Om 17.30
uur heffen alle aanwezigen het
glas op Netty. Iedereen is van harte welkom in het Gezondheidscentrum De Ronde Venen, Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht.

Het doorlopende programma van
deze middag ziet er als volgt uit:
- Stel al uw vragen aan de specialist. Deze middag staat enke- Portret Netty van der Kooy
le van onze artsen bezoekers
graag te woord: gynaecoloog,
longarts, neuroloog en kinderarts
- Laat uw gezondheid testen.
Bezoekers kunnen hun gehoor
laten testen of hun bloeddruk
laten opnemen
- Voorlichting door diverse zorgverleners. Deze middag is er
Routes
Tijdens Mooi Linieland staat het
landschap tussen de forten centraal. Al wandelend, fietsend of
varend ervaar je dit linielandschap het allerbeste. Vanaf Fort
bij Abcoude kun je via het Liniepad van Natuurmonumenten
naar Fort Nigtevecht wandelen of
fietsen. De route vind je op www.
natuurmonumenten.nl/fortbijabcoude (klik op routes). Ook een
aanrader: fiets op zondag 3 juni van Fort bij Abcoude naar Fort
Waver-Amstel. De routekaartjes
liggen op beide forten klaar.

Meer weten?
Verken het linielandschap met de
geheimzinnige militaire bolwerken en prachtige natuur in de provincies Utrecht, Noord-Holland,
Gelderland en Noord-Brabant.
Dompel je onder in dit imposante
‘openluchtmuseum’, rijk aan sporen uit het verleden. Fiets, wandel of vaar van het ene fort naar
het andere. Doe mee met rondleidingen, struintochten, fotografie
workshops, dieren spotten, nachtwandelingen, etc. Kijk voor een
overzicht van de locaties en activiteiten op www.mooilinieland.nl.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Opgericht

Landelijk Bewonersberaad
Luchtvaart
Regio - Het is genoegzaam bekend dat de omgeving van de
luchthaven Schiphol veel hinder ondervindt van het vliegverkeer. Vooral Aalsmeer, Uithoorn,
De Kwakel zijn het kind van de rekening met name vanwege het
groeiend gebruik de laatste jaren
van de Aalsmeerbaan als start- en
landingsbaan. Dat heeft op het
gebied van leefbaarheid en wonen grote consequenties voor
de ongeveer 60.000 inwoners in
de zuidoosthoek. De overlast van
het vliegverkeer beperkt zich echter niet tot een plaatselijk gebeuren, maar krijgt zelfs een landelijk
karakter. Dat blijkt uit de recente
oprichting van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL).
Een initiatief van zes bewonersorganisaties rond de zes luchthavens die zich hierin hebben verenigd. Daaronder ook die in Uithoorn. Zij vinden dat de groei van
de luchtvaart in Nederland moet
stoppen. De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en
prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en
klimaat. Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook
luchtvaartmaatschappijen hun
CO2-uitstoot terugdringen. Op
vliegtickets en vliegtuigbrandstof
moeten met spoed dezelfde belastingen geheven worden als bij
andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto. In het kader
van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats
krijgen, zodat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen.

vervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad stuit
in zes provincies op verzet vanwege het lange laagvliegen. Ook
voor uitbreiding van het aantal
vluchten op de luchthaven in Rotterdam is geen draagvlak. Als gevolg van het uitdijende Schipholverkeer wordt daar steeds meer
over woonwijken gevlogen. In
het zuiden van het land hebben
de omwonenden van Eindhoven
Airport in de afgelopen jaren al
een grote uitbreiding te verduren
gekregen en zij willen zeker geen
verdere toename van de geluidhinder en de luchtverontreiniging. Bij vliegveld Beek zijn er
grote groepen mensen in het geweer gekomen vanwege de overlast van vrachtvliegtuigen die
niet alleen henzelf, maar ook het
toerisme in het Limburgse Heuvelland raken.
Tot slot zitten de bewoners rondom de Drents / Groningse luchthaven in Eelde evenmin op groei
te wachten. Voor heel Nederland geldt dat omwonenden
van vliegvelden zich grote zorgen maken over de steeds hogere CO2-uitstoot van de luchtvaart
die een toenemende bedreiging
vormt voor het klimaat. Als de
groei van de luchtvaart niet stevig wordt afgeremd, zal het vliegverkeer de effecten van de nationale inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen grotendeels
tenietdoen. Om aan de zorgen uiting te geven en op te roepen tot
een ander beleid, houdt het LBBL, in samenwerking met milieuorganisaties, op 23 juni een Landelijk Protest Luchtvaartgroei in
steden verspreid door het land.
Men wil geen groei
Na het zomerreces zullen de verHet alsmaar toenemende vlieg- enigde bewonersgroepen eisen
verkeer op Schiphol veroorzaakt en voorstellen presenteren aan
ernstige geluidshinder en lucht- regering en parlement.

ieder geval heb ik schrijvend
aan deze tekst genoten van
zijn muziek, van onder andere
‘Over the Edge, Angry Fox en
Lucid Dreams. Røsten houdt
van optreden op bijzondere
plaatsen. Dat inspireert hem.
Het optreden kan daarom wel
eens de verrassing van Chazz
2018 worden. Leon Røsten
Odyssey is gepland van 17.45
– 19.00 uur. Kom luisteren,
ook tijdens een hapje en een
drankje, in een prettige sfeer
in de mooie tuin van boerderij Stroomzicht. Lekker eten en
drinken erbij in een fijne omgeving maakt Chazz zo festivalachtig, zo extra. In alle opzichten wordt Chazz weer de
moeite waard vanaf 15.30 uur
tot 22.30 uur, Stroomzicht,
Westzijde 50, De Hoef. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
chazz.nl en kosten in de voorverkoop €17,50. Aan de tuin
op de dag van het festival
op 23 juni kosten de kaarten
€25,00. Kinderen tot 12 jaar
gratis, scholieren en studenten
(met pas) half geld.
Ria Waal

Open dag binnentuin
“Ons Groene Hart”
Vinkeveen - Dankzij de actie versnaperingen,ijskar en streek“Zonder Zorg naar Buiten” en de producten. Iedereen is van hargeweldige steun van alle fond- te welkom!
sen en donateurs is de nieuwe
binnentuin van Maria-Oord gerealiseerd! Een jaar na de aftrap in
mei 2017 is een deel van de tuin
opgehoogd met een groot gelijkvloers te betreden terras. De
rest van de tuin is nu toegankelijk met een rolstoellift en is opnieuw bestraat en beplant. De
Verschijnt woensdag
jonge aanplant groeit inmiddels
EDITIE 2
als kool. De gerenoveerde vijver,
DE RONDE VENEN,
kippenhok en kas maken het een
MIJDRECHT, WILNIS,
heerlijke plek om te zijn. De beAMSTELHOEK, DE HOEF,
woners kunnen deze zomer nu
VINKEVEEN, WAVERVEEN
eindelijk zonder zorg naar buiten. Voor alle belangstellenden
Postadres
is de tuin de hele dag te bezichMidrethstraat 9
tigen van 10.00-16.00 uur, in3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
gang via de receptie van het
hoofdgebouw. 11.00 uur FeesteAanleveren van advertentie
lijke opening door burgemeesDinsdag voor 10.00 uur
ter Divendal. 12.00 uur Muziek
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
van Con Amore. Minimarkt met

COLOFON
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Verzamelaarsmarkt
De Ronde Venen - A.s. zaterdag
26 mei is er weer een verzamelaarsmarkt van 9.30 tot 13.00 uur
in 't Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152, te Mijdrecht. U kunt er
terecht voor postzegels bij handelaren en onze stuiverboeken,
munten en ansichtkaarten. Dit is
de laatste beurs voor de zomervakantie; eind september starten we weer met het nieuwe seizoen. De toegang is gratis. Voor
meer inlichtingen kunt u bellen
tel. 0297-289322 en op onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl.

Chazz 2018 met Leon
Røsten Odyssey

Of Leon Røsten 23 juni naar
Chazz in De Hoef komt met
een trio, een quintet of gewoon als muzikale veelkunner,
we zullen het meemaken. Deze jonge musicus kan zijn muzikaliteit op zoveel manieren
inzetten, dat het hoe dan ook
genieten wordt. Hij is zelf pianist, jazz gitarist en componeert de muziek die hij solo of
met zijn trio of quintet speelt.
Leon Røsten, in Oslo geboren
en opgeleid, is via een paar
Londense jaren in Amsterdam
terecht gekomen. Zijn Odyssey, zijn muzikale reis sinds
2015 is via youtube te beluisteren. Daar hoor je dat hij zich
bij zijn composities laat inspireren door blues en jazz, door
klassieke en door eigentijdse muziek. Zijn muziek is nu
eens relaxed, instrumenteel en
dan weer virtuoos. Soms klinken onversneden jazzklanken,
dan weer is het minimal music.
Maar het is nooit saai. Het Leon Røsten trio bestaat uit piano, bas en drums. Het quintet
heeft er een saxofoon en een
violist of cellist bij. Ik ben benieuwd naar het optreden. In

Verpleeghuis Maria-Oord

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere
toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners
omdat we geloven dat dit verantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

Wachtkamer
‘Tjonge wat duurt het weer lang,
waar zijn die meiden achterin
toch mee bezig?’ hoor ik een
man ongeduldig mompelen in
wachtruimte van de apotheek.
Toch zie ik de dames achter de
balie bedrijvig heen en weer

schieten om de wachtenden te
helpen. En als ik twintig minuten later met mijn medicijnen
in mijn auto stap denk ik: ‘Ach,
het kan slechter’. North Coast
Medical Training Center in Kenia organiseert tweemaal per

jaar een ‘medical camp’. Deze open
dag biedt studenten praktijkervaring én voorziet tegelijkertijd
de arme bevolking in het gebied
van de broodnodige medische
zorg. De campus van de school
wordt opengesteld voor iedereen met een medische klacht. Via
dorpsoudsten, spandoeken en advertenties worden mensen opgeroepen langs te komen voor een
gratis consult. En dat hier behoefte
is aan is, blijkt wel uit de opkomst.
Bij het laatste ‘medical camp’ ontvingen de studenten meer dan
500 mensen! Onder begeleiding
van hun docenten zijn de studenten een hele zaterdag in de weer
om diagnoses te stellen, advies
te geven, wonden schoon te maken en medicijnen te verstrekken.
In lange rijen staan de patiënten
urenlang geduldig op hun beurt
te wachten. Niet eerder konden zij
ergens terecht met hun diabetes,
bijziendheid, zwangerschapsprobleem of ontstoken teen. Dat de
school in een behoefte voorziet is
wel duidelijk. En dat wij misschien
iets minder ongeduldig bij de apotheek moeten zijn ook. De school
groeit, steeds meer studenten
melden zich aan. Onze stichting
wil de school helpen met de bouw
van een aantal buitenzitjes om samen te studeren of aan projecten
te werken. Donaties zijn van harte
welkom op bovenstaand rekeningnummer.

Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op 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!
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waar het nu staat. Een vakkundig
bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met onderhoudsgerelateerde projecten op het gebied
van grond-, weg- en waterbouw,
onder de naam AW Rijneveld Infra. Het mooie is dat Cor tot nu
toe alle fases van het bedrijf heeft
meegemaakt. Iets dat we in deze
tijd niet vaak meer meemaken.

Cor van Tessel

Welverdiend pensioen
na 50 jaar stratenmaken
Mijdrecht - Na 50 jaar te hebben gewerkt als stratenmaker is
het voor Cor van Tessel nu tijd
voor een welverdiend pensioen.
Een bijzonder verhaal, want waar
komen we vandaag de dag deze
echte vakmensen met 50 jaar ervaring nog tegen?
Wij kennen eigenlijk niemand die
zo lang als stratenmaker heeft gewerkt als Cor. Cor is van jongs af
aan opgegroeid met het vak stratenmaker. Zijn vader was namelijk ook stratenmaker en heeft Cor
het eerste jaar van zijn carrière alle kneepjes van het vak geleerd.

Daarna is hij in 1969 in dienst gekomen bij Rijneveld B.V.. Arie Rijneveld had in dit jaar net het bedrijf opgestart. De eerste klussen
begonnen op Schiphol. Ruim 40
jaar lang heeft hij hier namelijk
nieuw straatwerk aangebracht of
reparatiewerk aan het straatwerk
gedaan. Daarna heeft hij 9 jaar bij
andere projecten straatwerk verricht.

de opdrachtgevers om bij diverse projecten het straatwerk te
onderhouden en waar nodig te
repareren. Cor heeft aan diverse bijzondere projecten zijn bijdrage geleverd, zoals: Het voorplein van luchthaven Schiphol
bestraat bij de vertrek- en aankomsthal. Voor Luchtverkeer Nederland diverse straatwerkzaamheden rond de verkeerstoren en
straatwerkzaamheden bij het LisSchiphol
ser Art Museum. Binnen het beNa zijn straatwerkzaamheden drijf Rijneveld B.V. zijn er verop Schiphol is hij volop aan het schillende ontwikkelingen doorwerk gegaan voor verschillen- gemaakt en is het gekomen tot

Groep 6 de Schakel

‘Hartenwensen’ maken
met bewoners Zuiderhof
Vinkeveen - Een bijzonder uitje
voor groep 6 van basisschool de
Schakel. Op donderdag 17 mei
gingen de leerlingen op bezoek
bij de bewoners van zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen. In
het kader van de “Zomerhartenwensenactie" van de Riki Stichting, gingen de leerlingen samen
met de bewoners aan de slag
met 'hartenwensen'. Gedurende
de zomermaanden, waarin veel
ouderen zich eenzamer voelen,
vervult de Riki Stichting hartenwensen van ouderen. Elke bewoner mocht daarvoor een mooie
wens verzinnen. Deze wens

Zwaar beroep
Stratenmaker is een zwaar beroep, wat lichamelijk veel kan eisen. Zeker in de winterperiode.
Iets waar bij Cor niets van te merken was aangezien hij een constante, trouwe werknemer was
die weinig ziek was of fysieke
klachten had. En weet je wat hem
siert? Hij kwam altijd op precies
dezelfde tijd de keet inlopen. Wat
het geheim is om het zo lang vol
te kunnen houden? Bedrijfsleider
Ed Rijneveld: “Cor vond het werk
leuk en had het naar zijn zin. Wij
wensen Cor een fijn pensioen toe
en vooral veel visplezier! Hopelijk
komen wij nog meer enthousiastelingen tegen die met veel plezier het beroep stratenmaker uit
willen oefenen”.

werd door de leerlingen in een
groot hart geschreven dat daarna prachtig werd versierd. Lekker uit eten, varen op de Vecht,
een dagje uit met een busje, op
bezoek bij een zus die ver weg
woont; deze wensen kregen, samen met nog veel meer andere
wensen, een plekje aan een paraplu.

In de komende maanden wordt
er gekeken welke tien wensen
in vervulling gaan. De eerste
wens is al vervuld; een hele gezellig ochtend samen voor jong
en oud!
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Amstelproms audities
gaan van start
stelProms koor dat uit meer dan
80 zangers en zangeressen gaat
bestaan. Ook de jeugd kan zich
laten horen, want 14 juli ‘s middags om 16:00 uur wordt Voice Kids AmstelProms georganiseerd. In deze wedstrijd voor kinderen tot en met 15 jaar kunnen
de jongste zangtalenten hun favoriete nummers laten horen. De
winnaar of winnares van deze talentenshow mag ‘s avonds tijdens het grote AmstelProms concert het winnende nummer nog
eens voor groot publiek laten horen. De Voice Kids AmstelProms
competitie begint om 16.00 uur
op de evenementensteiger op
de wilhelminakade en is voor iedereen gratis te bezoeken. VanRegio – AmstelProms 2018 is de af 15.30 is er al muziek op de kauitgelezen kans voor lokaal zang- de en diverse eettentjes van lokatalent om te laten zien en ho- le horeca gelegenheden voorzien
ren wat ze in huis hebben. De- het publiek van heerlijke hapjes.
ze week zijn de audities gestart Drankjes worden verzorgd door
voor de solo zangnummers tij- het vriendelijke en professionedens AmstelProms op zaterdag le personeel van café De Gevel,
14 juli aanstaande. Zowel pop- die een grote buitenbar op de
zangers en zangeressen als opera kade hebben staan. Weet je iezangers en zangeressen komen mand die maximaal 15 jaar oud
laten horen wat ze vocaal preste- is die goed kan zingen? Zorg dan
ren. De jury let op klank, zuiver- dat hij of zij zich opgeeft door
heid, timing en presentatie en ui- een email te sturen naar voiceteraard welk nummer uit het Am- kids@amstelproms.nl. Vind je het
stelProms repertoire goed bij de en beetje te spannend om alleen
stem past. Volgende week wor- op te treden, maar je vindt zinden de eerste namen bekend ge- gen wel leuk, geef je dan op voor
maakt welke mogen optreden AmstelProms xing&dance via xintijdens dit schitterende muzika- gendance@amstelproms.nl en je
le spektakel. Auditanten die niet kunt meedoen in het kinderkoor
worden geslecteerd kunnen al- tijdens het concert. Meer info is te
tijd nog meezingen met het Am- vinden op www.amstelproms.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Kwalitatief beter leven
door Shiatsu
Regio - Paula Andersen vertelt
graag waarom zij iedereen Shiatsu therapie bij Petra van der
Knaap gunt, maar waarom zij
daar is heengegaan: ‘Mijn halve gezicht, van mijn achterhoofd
tot aan mijn neus, voelde net of ik
een verdoving bij de tandarts had
gehad. Mijn mondhoek hing een
beetje en ik had een raar gevoel
in mijn hoofd. Uiteraard heb ik allerlei onderzoeken gehad, maar
daar kwam niets uit. In het reguliere circuit kon ik alleen nog medicijnen krijgen, verder wisten ze
het niet meer. Toen las ik het stukje van Petra in de krant en hoopte dat zij mij zou kunnen helpen.’
Paula oogt fit, haar bijna 70 jaar is
haar niet aan te zien en van verlammingachtige verschijnselen
is helemaal niets meer te vinden.
Nu, na een jaar, heeft ze nergens
last meer van. Enthousiast gaat
ze verder: ‘De behandeling bestaat uit drukpuntmassage waarbij Petra lichte druk uitoefent op
energiepunten. Geen gekneed of
pijnlijke oefeningen, dus in principe geschikt voor iedereen, en je
hebt gewoon je kleren aan.’
Wat is Shiatsu eigenlijk?
Shiatsu is een traditionele Chi-

nese behandelwijze waarbij met
lichte druk op het lichaam blokkades of stagnaties in energiebanen worden opgelost.
Drukpunten zitten niet altijd op
de pijnlijke plek zelf. Het kan zijn,
bijvoorbeeld bij hoofdpijn, dat alleen de benen worden behandeld. Maar ook op het mentale
vlak kan Petra helpen, want emoties kunnen ook stagnaties in het
lichaam veroorzaken. Door het
opheffen van de blokkades kunnen angsten, boosheid en verdriet bijvoorbeeld een stuk minder worden, waardoor er een significante verbetering is in de kwaliteit van het leven. De energiebanen stromen dan beter door
waardoor het niet blijft ‘hangen.
Iedereen kan er baat bij hebben’,
aldus Paula.
Op de website van Petra, www.
sanbaopraktijk.nl staat veel meer
informatie. Ook uitgebreidere beschrijvingen van de behandelingen of wat u kunt verwachten. De
kosten worden grotendeels vergoed door de meeste zorgverzekeraars omdat zij aangesloten is
bij beroepsvereniging Zhong. zie
ook de advertentie elders in deze krant
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Burgermeester en wethouders
zijn ook maar mensen!
De Ronde Venen - Als inwoners houden wij de politieke vertegenwoordigers er aan
dat zij onze gemeente goed
besturen. Uiteindelijk komt
er veel verantwoordelijkheid
op het bordje van het college
van burgemeester en wethouders (B&W). Zij dienen de raad
en de raadscommissies alle inlichtingen te verschaffen die
voor een goed bestuur noodzakelijk zijn. Kortom het college zorgt voor het dagelijkse
bestuur van de gemeente en
is ook verantwoordelijk voor
de financiën.
De Wethouders werken nauw
samen met de betreffende gemeentediensten en volgen de
richtlijnen uitgezet door de
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op haar beurt
weer een controlerende en kade stellende functie. We kunnen gerust de conclusie trekken dat werkzaamheden van
de burgermeester en wethouders niet zo maar een baantje
is voor de bühne. Er is enorm
veel parate en dossierkennis
voor nodig. Daarnaast worden ze dagelijkse nog “lastig
gevallen” met vergaderingen,
verplichtingen en calamiteiten. Eerlijk gezegd vragen wij
ons oprecht af hoe een zij al
die werkzaamheden in de beschikbare tijd kunnen klaren?
Voor een privé leven lijkt ons al
helemaal geen tijd over te blijven. Respect wat ons betreft,
want het zijn immers geen robotten waar je wat informatie
in kan ingooien en waar dan
vanzelf resultaten uitkomen.
Nee het zijn gewoon mensen
van vlees en bloed. Dus voor
wat het Inwonerscollectief betreft petje af voor deze harde
werkers van onze lokale overheid.

meer samen gaan werken en
optrekken met onze politieke vertegenwoordigers en gemeente ambtenaren. Dat is
een beweging die ook vanuit
de overheid in gang is gezet.
Zij willen inwoners veel meer
gaan betrekken. In een nieuwe lokale democratie ,die er
wat ons betreft echt gaat komen, ben je met z’n allen verantwoordelijk voor wel en wee
in de gemeente.

Proefkamperen bij
OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Wie is nou niet dol op
kamperen met een eigen tentje? Bij OBS De Eendracht vinden
de kleuters dat een goede voorbereiding het halve werk is, dus
gaan ze alle spullen opzoeken
en uittesten. De tent wordt uitgepakt en opgezet en de kleuters kijken goed of er geen tentstokken over worden gehou-

den. Daarna begint het pas echt!
Heerlijk ontspannen en de krant
of een boekje lezen in de zon.
Voor de meer sportieve globetrotters is er een pittige hindernisbaan voor de nodige actie!
De vakantie komt er nu snel aan
en de kleuters van OBS De Eendracht nemen alvast een voorproefje!

Als inwoners gaan we de politiek en gemeente als inwoners
een handje helpen. We zullen
veel meer gaan meedenken
en meedoen. Zichtbaar zijn en
ons vooraf laten horen wat we
nu echt als inwoners willen.
We zijn als inwoners namelijk
vaak onzichtbaar voor de politiek en gemeenteambtenaren.
Terwijl zij juist graag zouden
willen weten wat wij als inwoners denken, vinden en voelen. Ook moeten we veel meer
met oplossingen komen voor
de wensen die we zelf hebben. Als wij namelijk een oplossingsrichting meegeven bij
onze wensen dan kan de politiek en gemeente veel meer
in de faciliterende rol gaan zitten.
Er komt dan vanzelf veel meer
samenspel en respect tussen
politiek en inwoners. Geen irritatie en geklaag meer van onze kant en het zal de politiek
en gemeente een hoop werk,
tijd en geld besparen. Een winwin zoals dat zo mooi heet!
Veel meer zal er in de preventie gedaan kunnen worden in
plaats van zoals nu vaak het
geval is dat zaken achteraf
opgelost en/of gehandhaafd
moeten worden.

Inwoners betrekken, verbinden en informeren is dus wat
wij bij het neerzetten van een
Inwonerscollectief DRV onder andere als onze taak voor
ogen hebben. Zorgen dat we
alle kennis en expertise die er
is onder de inwoners in gaan
zetten om oplossingen te zoeken en initiatief te nemen als
het gaat om het welzijn en onze woonomgeving. Daar hebben wij uiteraard steun voor
nodig, want dit is geen geDat kan natuurlijk anders. Als makkelijke opgave. In ieder
inwoners kunnen we name- geval hebben we de steun van
lijk ook een andere wat meer alle inwoners nodig. Iedere inverantwoordelijke rol pakken. dividuele inwoner heeft zijn
Hoewel wij als onafhankelijk eigen kwaliteit en die kunnen
Inwonerscollectief geen po- we hard gebruiken. Bent u inlitieke kleur of voorkeur heb- woner van De Ronde Venen en
ben zijn we daarentegen na- voelt u zich aangesproken en/
tuurlijk wel politiek geïnte- of verantwoordelijk doe dan
resseerd. Politieke beslissin- mee! Vindt u de gedachten en
gen gaan immers vaak om het onze bedoeling goed steun
welzijn en welbehagen van ons dan als vriend van het Inons als inwoners. Wij denken wonerscollectief! Des te meer
dan ook dat we in een nieu- inwoners achter ons gaan
we gekantelde maatschappij staan des te meer wij kunnen
als inwoners veel meer betrok- bereiken!
ken moeten zijn bij beleid in Meer weten neem contact
de gemeente. In de toekomst met ons op via drv@inwonerskunnen wij als inwoners veel collectief.nl.
Als inwoners hebben wij het
wat dat betreft een stuk gemakkelijker. We maken één
keer in de vier jaar een hokje rood in een stemhokje en
gaan er vervolgens vanuit dat
alles voor ons geregeld wordt.
En als het even niet gaat zoals
wij wensen dan laten we ons
horen en roeptoeteren we onze kritiek richting de beleidsmakers en bestuurders.

Kleuters

BU Thamen komt op stoom in
Zaterdagmiddagcompetitie
Uithoorn - De tweede speeldag
betekende voor het team van
Boule Union Thamen een ontmoeting tegen Nieuwerkerk 7.De
plaats van handeling het terrein
van De Goede Worp in Den Haag.
Het was voor beide teams een
eerste kennismaking met het buitenterrein ven DGW, hoewel de
spelers van BUT afgelopen winter tijdens de Nationale Petanque Competitie in de overdekte
accommodatie gespeeld hadden.

Oud wielrenner start
fysiopraktijk in Uithoorn
Uithoorn - Aan de Korenbloem
74 in Uithoorn is sinds april Jefysio gevestigd. Deze nieuwe fysiotherapiepraktijk is opgezet
door Jeffrey Wiersma. Oud-wielrenner Jeffrey woont sinds een
paar maanden in Uithoorn en is
erg enthousiast over zijn nieuwe
praktijk. “Als wielrenner kwam ik
regelmatig bij fysiotherapeuten
om blessures te laten behandelen en ik vond het altijd heel interessant hoe het lichaam hierop reageerde. Mijn interesse voor
fysiotherapie was gewekt en na
mijn sportcarrière ben ik fysiothe-

rapie gaan studeren. Nu, na een
aantal jaar ervaring opgedaan te
hebben, heb ik heel veel zin om
aan de slag te gaan in mijn eigen praktijk. Dus heb je last van
fysieke klachten? Of ben je benieuwd waar dat pijntje nou eigenlijk vandaan komt en wil je er
van af? Jefysio neemt de tijd voor
je en bovendien kun je snel terecht. Wil je je klachten aanpakken? Dan ben ik Jefysio!” Jefysio
heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie: www.jefysio.nl / 06-12828978
/ info@jefysio.nl

speelronde er tenminste een partij gewonnen moest worden om
de ontmoeting te winnen. Henk v
Rekum speelde de tête-à-tête tegen de 81 jarige tegenstandster J.
Verfurht. Het werd een spannende partij. Om en om wisselde de
leiding, maar op een stand van
11-10 doorbrak Henk het stramien en scoorde tweemaal en
trok de partij naar zich toe, 13-10.
De triplette Andries, Anno en Ina
konden geen vast krijgen op het
terrein waar hun partij zich afHet buitenterrein van DGW heeft speelden en werden met 3-13
meer dan 30 banen met verschil- aan de kant gezet.
lende toplagen. Het overgro- Gelukkig was deze partij door de
te deel van de banen waren erg winst van Henk niet belangrijk
hard met oneffenheden, waar- meer voor de overwinning.
door boules soms een eigen le- Die ging met 4-2 mee terug
ven gingen leiden.
naar Uithoorn. Midi was vrij deze speelronde en De Goede Worp
In de eerste speelronde had het won ruim met 5-1 van Les Frantriplette erg veel moeite met het cophiles.
terrein, terwijl de tegenstander
daar beter mee omging. De partij Dat leverde de volgende
werd dan ook met 5-13 verloren. stand op na drie speeldagen.
Gelukkig wist Andries Petersen De Goede Worp
de tête-à-têtepartij te winnen, 5 pnt
maar dat was hij als clubkampi- Midi
oen tête-à-tête eigenlijk ook wel 4 pnt
verplicht. In de doublettenronde BU Thamen 3 pnt
wisten de equipes Ina Hoekstra/ Nieuwerkerk 0 pnt
Henk v Rekum en Anno vd Wal/ Les Francophiles 0 pnt
Andries Petersen beide hun par- De volgende speelronde is op 2
tij te winnen (13-7 en 13-9). De juni. Boule Union Thamen speelt
betekende dat in de afsluitende dan in Lisse tegen Midi uit Delft.

Doe méér voor

MOLENS
molenfonds.nl

08

23 mei 2018

Hockey team op sterk internationaal
hockey toernooi

FC De Windroos in halve
finale Cruijff Court 6vs6
De Ronde Venen - Na de winst
afgelopen september op het
Cruijff Court 6vs6 toernooi aan de
Hoofdweg, en dus winnaar in de
Ronde Venen, mochten de spelers van De Windroos afgelopen
woensdag aantreden in de kwartfinale in Diemen. Hier werd op
het Adam Maher Cruijff Court gespeeld, waarbij voor de winnaar
een plek in de halve finale te verdienen was.
De eerst pot ging tegen De Zuidwester uit Volendam. Deze wedstrijd werd terecht, maar wel geflatteerd, met 0-5 verloren. Maar
de boys herstelden zich daarna
goed tegen De Noorder Breedte
uit Diemen.
Na prima goals van Robin en Jesper werd pas in de slotseconden

een tegengoal geslikt. De eerste 3 punten waren binnen. In
de laatste poulewedstrijd moesten ze tegen De Nieuwe Kring,
ook uit Diemen. Dit was wel echt
een heel goed team en die werd
dan ook heel kansloos verloren met 1-6. Bij 0-2 scoorde Calvin nog wel een prima doelpunt
na een hele mooie aanval. Maar
deze ploeg was gewoon te sterk
voor en werd daarmee de terechte winnaar van de dag.
De Windroos werd derde. Maar
omdat ze de hele dag met veel
respect hebben gespeeld wonnen ze toch nog een prijs. En wat
voor een! Want met de Respect
Award hebben ze zoch alsnog
weten te plaatsen voor de halve
finale in Hoorn.

Vorig jaar bezochten honderden
inwoners de informatiebijeenkomsten en werden er duizenden zonnepanelen aangeschaft
en geplaatst op daken in De Ronde Venen. Duurzaamheid speelt
een steeds grotere rol in ons leven. Steeds meer mensen spannen zich actief in om op een verantwoorde wijze met grondstoffen en energie om te gaan. Daarom heeft de gemeente De Ronde Venen ook besloten zich in te

spannen om per 2040 volledig
duurzaam te zijn.
Medewerking van inwoners
noodzakelijk
,,Een volledig duurzame gemeente bereiken we alleen als
inwoners, bedrijven en gemeente zich daarvoor gezamenlijk inspannen’’, zegt wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid). ,,Dat
kan al met kleine stappen, zoals het goed scheiden van afval
en door vaker de fiets te pakken.
Ook het plaatsen van zonnepanelen op het dak is een belangrijke stap. Niet alleen is dat een
duurzame manier van energie
opwekken en zorgt het ervoor
dat we minder fossiele energiebronnen gebruiken. Het levert
onze inwoners ook een financieel voordeel op.
Met de groepsaankoop ondersteunen we als gemeente, sa-

Wandeling historisch
Vinkeveen
Vinkeveen - Wie heeft er zin in
een mooie wandeling door Vinkeveen.
Gilde De Ronde Venen organiseert rondwandelingen op een
zaterdagmiddag of een dinsdagavond door Vinkeveen.
Met een gids maakt u een wandeling van ongeveer twee uur. Tijdens deze wandeling vertelt de
gids over de geschiedenis van het
ontstaan van het gebied van De
Ronde Venen en over bijzondere
en historische gebouwen en personen in Vinkeveen.
De wandelingen zijn op zaterdagmiddag om 14.00 uur of dinsdagavond om 19.00 uur. U wordt ontvangen in Pannenkoekenrestaurant Het Voordek bij de Zeilschool
Vinkeveen. Er wordt onder het
genot van een kop koffie of thee
verteld hoe het gebied van De
Ronde Venen is ontstaan. Daarna

start de wandeling van ongeveer
3 kilometer. Aansluitend kan met
een gids de toren van RK Kerk beklommen worden om te genieten
van het uitzicht.
Als u wilt meedoen aan deze
wandeling kunt u zich opgeven
bij Gilde De Ronde Venen via: https://gildedrv.nl/wandelen. De
kosten bedragen €5,00 per persoon. De kosten voor het beklimmen van de toren zijn €2,00. U
ontvangt een bevestiging van uw
deelname.
Als u zich als groep van minimaal 5 deelnemers wil aanmelden is een andere dag en tijdstip
in overleg mogelijk.
Het maximum aantal deelnemers
per wandeling is 10 personen. Indien er bij een wandeling onvoldoende deelnemers zijn kan deze
doorgeschoven worden naar een
volgende datum.

Argon maatje te klein
voor SteDoCo

Informatieavonden over
aankoop van zonnepanelen
De Ronde Venen - De Ronde Venen organiseert samen met het
Regionaal Energieloket dit jaar
opnieuw een actie waarbij inwoners gezamenlijk zonnepanelen
kunnen inkopen en laten installeren. Om inwoners over de mogelijkheden te informeren vinden er in Mijdrecht, Vinkeveen
en Abcoude, op achtereenvolgens 29 mei en 6 en 26 juni informatieavonden plaats.

De Ronde Venen – Het hockeyteam CDDHTT, wat staat voor
Cabbage Double Dutch Hockey
Touring Team en is opgericht in
1987. De spelers zijn lid van hockeyvereniging Mijdrecht of hebben er ooit gespeeld. Al 31 jaar
gaan zij in het Pinksterweekend
naar een buitenlands toernooi.
Inmiddels hebben ze toernooien
gespeeld in Engeland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Nederland.
Dit jaar ging de reis naar Nürnberg, waar een toernooi was met
50 teams uit diverse landen. Zaterdag verloren ze 1 wedstrijd en
wonnen er drie. Dus op de zondag door naar de “winnaars-poule”. Toen werd het toch iets lastiger, maar ze hebben er toch 1 gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld
en 1 keer verloren tegen de uiteindelijke toernooiwinnaar. Een
excuus is wel, dart de Mijdrechtse ploeg voornamelijk speelden
tegen tegenstanders van begin
20, terwijl de gemiddelde leeftijd van de CDDHTT toch echt iets
hoger is. Uiteindelijk zijn ze 13e
worden.

Mijdrecht - Argon is er niet in geslaagd om het de gasten uit Hoornaar lastig te maken. SteDoCo is
nog op jacht voor de nacompetitie en kan zo een poging doen
om de degradatie uit de Derde
Divisie weer goed te maken. Argon begon sterk gehavend aan
de wedstrijd en moest beroep
doen op spelers uit het tweede
en jeugdspelers.
Argon was in deze wedstrijd duidelijk een maatje te klein, na een
klein half uur was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld en stonden de
gasten met 0-3 voor.
Het eerste doelpunt kwam tot
stand middels een vrije trap van
Jongeneel en de andere twee
middels een aanval vanaf de flanken die voor doel werden gegeven en de eerste door Boers en
drie minuten later door Buist werden ingekopt.
Na een half uur werd Dylan Bergkamp vervangen door Christiaan Winkel en even daarna profiteerde Lokken van een verkeerde pass van de gasten, hij nam de
bal mee plaatste op Mark van der
Weijden die vervolgens voor de
1-3 tekende. Maar een minuut later was het al weer 1-4, een iden-

tieke aanval als de vorige twee,
een voorzet die werd ingekopt
door Boers.
Debutant
Na de thee bleven Chris Daal en
Abdelhamid Rida in de kleedkamer achter, routinier Lesley Groenen en debutant jeugdspeler Jordy Zwaneveld mochten proberen de score een beter aanzien te
geven. SteDoCo probeerde wel
weer de score uit te breiden maar
de zuiverheid in de afwerking
ontbrak, Boers stuitte op Antonioli en Pollemans schoot over de
kruising en een schot van Smith
kwam ook in handen van doelman Antonioli. Maar uitblinker
Hakan Tokul werd over links niet
aangepakt en scoorde de met
nog een half uur op de klok de
1-5. Dit werd tevens de eindstand
omdat SteDoCo wel aandrong
maar menigmaal Argondoelman
Romero Antonioli in de weg zag
staan. Bij Argon liepen pogingen
van Lokken, Groenen en Van der
Weijden op niets uit.
Zaterdag speelt Argon de laatste wedstrijd van dit seizoen, het
gaat op bezoek bij FC ’s-Gravenzande.

Informatie avonden
Het Energieloket stelt zich graag
voor op een van de bewonersavonden. Inwoners zijn van harte
welkom voor meer informatie en
een kopje koffie of thee. Inloop is
vanaf 19.15 uur, de avond begint Mark van der Weijden in duel met Remco Buist van SteDoCo
men met het Energieloket, inwo- om 19.30 uur. De avonden staan Foto Hans van Gelderen
ners die deze stap willen maken.’’ gepland voor:
• dinsdag 29 mei in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Wat zijn de voordelen van de
Mijdrecht
groepsaankoop Zonnepane• woensdag 6 juni in de Dorpslen?
kerk, Kerkplein 45 in Abcoude
Door gezamenlijk zonnepanelen
in te kopen genieten inwoners • dinsdag 26 juni in De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen
van extra inkoopvoordeel. De
gemeente heeft samen met het
Regionaal Energieloket een se- Zelf geen plek?
lectie gemaakt uit verschillende Heeft u zelf geen plek voor zonleveranciers en installateurs. Als nepanelen, maar wilt u wel zoninwoners zich aanmelden maakt ne-energie? Dan kan. De coöperade installateur een afspraak om tie Zon op De Ronde Venen plaatst
langs te komen en de situatie in zonnepanelen op andermans dade woning te bekijken. Vervol- ken. Het eerste project was de
gens wordt een persoonlijke of- plaatsing van zonnepanelen op
ferte gemaakt. Op basis daar- het dak van het dorpshuis in
van kan worden besloten al dan Baambrugge. Inwoners en bedrijniet deel te nemen. De gemeen- ven die willen deelnemen leggen
te heeft het Regionaal Energielo- geld in, de coöperatie koopt daarket gevraagd de groepsaankoop van zonnepanelen. Als lid bent u
te organiseren. Meer weten? Kijk mede-eigenaar van de coöperatie.
dan op: www.regionaalenergie- Wilt u meer informatie? Kijk dan
op www.zonopderondevenen.nl.
loket.nl/de-ronde-venen.
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Regio - Zondag 20 mei is er onder
stralende
weersomstandigheden een interclub jeugdwedstrijd
verreden. Helaas geen hele grote
deelnemersvelden (mogelijk vanwege het lange Pinksterweekeinde), maar de kinderen die er waren hebben lekker gekoerst. En
daar gaat het om.
Bij cat 1-2 stonden 7 jeugdige
renners aan de start. Onze jonge Tom Derogee was niet zo fit
uit bed gekomen, maar moest
mee naar de wedstrijd aangezien
zijn beide ouders zouden helpen. Tom besloot toch een rondje te rijden en tot verbazing van
zijn moeder reed hij de wedstrijd
gewoon uit. In deze groep ontstond een kopgroep van drie renners. Hidde Schagen uit Haarlem,
Filippo van Loo uit Amsterdam en
Mick Cornelissen uit Maarssen. In
de eindfase moest Mick terrein
prijsgeven en gingen Hidde en Filippo samen verder. Hidde plaatste een demarrage en Filippo wist
weer terug te komen. Na nogmaals een demarrage van Hidde
wist hij de wedstrijd te winnen.
De tweede plaats voor Filippo en
derde Mick. De beker voor de 4e
plaats was voor Daan Pouwels uit
Overveen, die zich nog maar net
optijd bij de inschrijftafel meldde
voor de wedstrijd. De vijfde plaats
was voor Sascha Kuiper uit Oosterblokker. En Tom werd 7e.
Eindsprint
Bij categorie 3-4 een startveld van
13 renners met daarbij de UWTC
leden Nees Wahlen, Siem van
Smoorenburg en Mette van Leeuwen. Een enkele renners moest
hier lossen en verder bleef de

C

op. Met nog 4 ronden te gaan
sprongen Hans van Bavel en Guus
Zantingh achter hem aan maar
wisten hem niet te achterhalen.
Guus Zantingh spurtte zich naar
en 2e plaats en 3e werd Hans Van
Bavel. Leen Blom finishte als 7e.
Bij de 60+ vormde zich na 5 ronden een kopgroep van 3 renners
onder aanvoering van Hans Lap.
De drie namen een ruime voorsprong en werden niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen door Hans Lap uit Hendrik Ido Ambacht, 2e werd Henri Spijkers. John Tromp finishte
als 9e.

groep bij elkaar. Een eindsprint
moest hier de winnaars uitwijzen.
De winst ging naar Ravi Heidstra uit Amstelveen die hier erg
blij mee was. Op de 2e plaats Linus Kwakman uit Bovenkarspel,
3e Nees Wahlen uit de Kwakel,
4e Djai Denneboom uit Ouderkerk a/d Amstel en 5e Zeger Smit
uit Hoorn. Siem werd 8e en Mette 11e.
Bij cat 5-6 stond een behoorlijk
sterk startveld aan de streep met
daarbij voor UWTC Rens Grömmel, Lars Hopman en Mike Derogee. Gelijk na de start gingen
2 Amstel renners volle bak en
ontstond er een kopgroep van
4 man, Viego Tijssen, Mike Derogee, Daan Jurriaans en Jesse de
Vries. Na enkele rondjes moest
Mike Derogee eraf en hij liet zich
terug zakken in de achtervolgende groep met daarin zijn clubgenoten Rens en Lars. Ook Daan
moest later in de wedstrijd de
twee Amstel renners laten gaan.
Deze jongens hielden het tempo
hoog en wisten alle renners een
ronde aan de broek te geven. In
de laatste ronde wist Viego op de
brug een gaatje te slaan en zo de
wedstrijd te winnen voor Jesse de
Vries. Derde werd Daan Jurriaans.
De strijd om de 4e en 5e plaats
was een echt UWTC onderonsje en helaas greep Rens met de
6e plaats net buiten de bekers en
bloemen. Voor Lars de 4e plaats
en Mike de 5e plaats.
Nieuwelingen
Bij cat 7-nieuwelingen gingen 14
renners van start. Enkele renners
moesten uit de groep lossen en

de rest van het veld bleef bij elkaar. Negen renners gingen na 28
rondjes op de finish af. De winst
was voor Kay vd Hogen uit Volendam, 2e Jelle Boonstra uit Ouderkerk ad Amstel, 3e Wessel Kuiper
uit Oosterblokker, 4e Daan Droog
uit Leiderdorp en 5e Maup van
Gerwen uit Bentveld. De UWTCers Danny Plasmeijer en Sven
Buskermolen reden prima mee in
het peloton en reden naar de 6e
en 9e plaats.

Hans van Bavel uit Sint Anthonis uit de kopgroep en hij bouwde een ruime voorsprong op en
won de wedstrijd. Guus Zantingh
uit Mijdrecht won de spurt voor
de tweede plaats en Leen Blom
eindigde als 6e. Bij de 60+ ging 2
renners direct na het startschot er
vandoor en werkten goed samen
zij hielden het peloton op een 30
a 40 seconden en hielden dit tot
de finish. De wedstrijd werd gewonnen door Christian Lentz uit
Rijswijk voor Henri Spijkers uit
Veteranen
Den Haag. John Tromp eindigde
De veteranen van de UWTC Leen als 10e en Piet Rewijk als 20e.
Blom, Piet Rewijk, John Tromp en
Guus Zantingh hebben het afge- Zondag 20 mei waren de renlopen pinksterweekend volop ge- ners afgereisd naar Maassluis om
koerst.
daar te starten. Kort na de start
Zaterdag 19 mei stonden de ren- van de 69+ ging John Martin er
ners aan de start in Alphen aan alleen vandoor en hij werd na
de Rijn. Bij de 69+ ontstond hal- 20 minuten ingelopen door een
verwege de wedsrtijd een kop- groep van 7 renners met daarbij
groep van 8 renners met daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. Met
Leen Blom en Guus Zantingh. De nog 7 ronden te gaan ontsnapte
groep werkte goed samen maar Piet Gruteke uit Rotterdam en hij
enkele ronden later ontsnapte bouwde een kleine voorsprong

ti tin or ento t fietst o
zondag 3 juni voor een Goed Doel
andere langs de route gelegen
horecagelegenheid iets nuttigen
of gewoon op een bankje in het
gras uw eigen lunch gebruiken.
Bij elke post ontvangt u een stempel met een letter op uw deelnemerskaart. De letters vormen samen het codewoord van de dag
en dit woord heeft zoals altijd te
maken met het Goede Doel, nu
Stichting Jarige Job.
De Dorpentocht staat al lang bekend om de goede organisatie en
brengt u langs de meest schitterende plekken in de omgeving.
En zoals u gewend bent ieder jaar
een andere route. De Stichting
Dorpentocht steekt elk jaar veel
tijd en moeite in het vinden van
fietspaden waar u nog niet eerder
geweest bent.
Regio - Op zondag 3 juni 2018 organiseert de Stichting Dorpentocht voor de 41e keer een recreatieve fietstocht, waarvan de
opbrengst bestemd is voor een
Goed Doel. Dit jaar is Stichting
Dorpentocht bijzonder blij om
met de opbrengst van de fietstocht de Stichting Jarige Job te
kunnen helpen. Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de
armste gezinnen in onze samenleving op een verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een
complete verjaardagsbox aan de
ouders, zodat zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag kunnen maken.
Want jaarlijkse kunnen ruim
61.000 kinderen In Nederland
hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen
geld voor is. Die kinderen krijgen
op hun verjaardag geen cadeau,
er hangen er geen vrolijke ballonnen en zij kunnen niet trakteren
op school.
Uit schaamte melden ze zich
soms zelfs ziek. De verjaardagsbox van Stichting Jarige Job bevat slingers, ballonnen, taartmix,
traktaties, wat lekkers voor thuis
en cadeautjes. En de stichting
zorgt daarmee dat het huis versierd is, dat de taart gemaakt is,
dat cadeautjes zijn ingepakt en
de traktatie voor op school klaar
staat. Hierdoor wordt een kinder-

verjaardag weer een echt gezinsfeest!
Twee afstanden
De Dorpentocht 2018 kent net als
voorgaande jaren weer twee afstanden; de traditionele afstand
is natuurlijk de 55 kilometer; de
korte route is circa 35 kilometer.
Maar het maakt niet zoveel uit
welke afstand u fietst, het is veel
belangrijker dat u fietst. Want dan
kunt u weer genieten van een gezellige dag in een mooie omgeving tijdens een zorgvuldig voorbereide fietstocht, en dit alles ten
behoeve van het Goede Doel.
De startposten liggen dit jaar in:
Amstelveen, Amsterdamse Bos,
Sloten, Badhoevedorp, Schiphol
Noord, Aalsmeer en Uithoorn.
Onderaan dit artikel en op de
website www.dorpentocht.net
zijn de exacte adressen en afstanden vermeld. Bij veel van deze
startplaatsen zijn voldoende parkeerplaatsen voor het geval u er
voor kiest met de auto naar de
start te komen.
Controleposten
Behalve de zeven startplaatsen
zijn er onderweg ook twee controleposten. Bij meerdere posten
is het mogelijk om iets te eten en/
of te drinken. In de routebeschrijving zijn deze plaatsen duidelijk
aangegeven. U kunt ook bij een

Ere lint
En na afloop van uw fietstocht
ontvangt u zoals gebruikelijk natuurlijk het fel begeerde erelint.
Deze fraai uitgevoerde herinnering is uw bewijs van deelname.
Er zijn fietsers die intussen alle 40
voorgaande exemplaren hebben
verzameld. De kosten van deelname zijn nog steeds €4,50 (op de
dag van de tocht), maar u betaalt
slechts €3,50 als u vooraf bij één
van de voorverkoopadressen een
deelnemerskaart aanschaft (zie
onder). En wederom is er weer
de mogelijkheid een deelnemerskaart via de website www.dorpentocht.net te bestellen. Dan

betaalt u €4,00 (inclusief verzendkosten). De hoofd-startpost is net
als vorig jaar in het gebouw van
het Keizer Karel College aan Elegast 5 te Amstelveen. Graag treffen wij u op zondag 3 juni a.s.
daar of op één van de andere onderstaande startposten.
Startplaatsen:
Startposten
AMSTELVEEN (35 + 55 km):
Keizer Karel College, Elegast 5
AMSTERDAMSE BOS (35 + 55 km):
De Boswinkel, Bosbaanweg 5
SLOTEN (alleen 55 km):
De Patatza(a)k, Langsom 5
BADHOEVEDORP (alleen 55 km):
Waterwolf Brasserie,
Zeemanlaan 1
SCHIPHOL NOORD (alleen 55 km):
McDonald’s, Loevesteinse
Randweg 200
AALSMEER (35 + 55 km):
Stommeermolen,
Geijlwijckerweg 10
UITHOORN (35 + 55 km):
Cafetaria Friends,
Arthur van Schendellaan 100b

Districtkampioenschappen
Traditie getrouw worden er op 2e
Pinksterdag de districtkampioenschappen verreden. Dit jaar met
een kleine wijziging, want dit jaar
was de woonplaats van de renner bepalend waar men moest
starten. En zo reden de UWTC
renners in N-H, Z-H en Utrecht.
Bart de Veer stond om 09.30 uur
aan de start in Amersfoort bij het
DK Midden Nederland. Ongeveer
25 amateurs starten 1 minuut
eerder dan de sportklasse ren-

-

Stichting Dorpentocht
www.dorpentocht.net

PRIJZEN
(per deelnemerskaart):
In de voorverkoop of met de korting bon is het tarief €3,50
Het tarief voor bestellen via de
website www.dorpentocht.net is
€4,00 (inclusief verzendkosten)
Op de dag van de tocht is het tarief €4,50

ners. Bart ging volle bak van start,
a la dinsdagavondcompetitie, en
reed de eerste ronde solo rond.
Hierna werd aanval na aanval geplaatst door vooral renners van
de Volharding. Bart sprong meerdere malen mee met de ontsnappingen, maar die waren geen van
allen succesvol. Tot in de 2e helft
van de wedstrijd er 3 renners weg
waren. Bart ging mee met enkele achtervolgers en zij wisten aan
te sluiten bij de koplopers. Met 8
renners wisten ze de voorsprong
vast te houden. In de eindsprint
zat Bart wat opgesloten en moest
tevreden zijn met de 7e plaats. Bij
de elite renners reed Steven Stenekes naar de 14e plaats. In Amsterdam werd Sven Buskermolen 15e bij de nieuwelingen. En
Armando van Bruggen werd in
Amsterdam 13e bij de amateurs/
sportklasse.
In Hardinxveld/Giessendam reed
Danny Plasmeijer met nog 65 andere nieuwelingen zijn DK. Een
4.5 km lang parcours waar hard
gereden werd door de jongens.
Halverwege de wedstrijd was er
nog een valpartij en Danny werd
47e.

STARTTIJD:
Er kan gestart worden vanaf 9.00
uur tot 14.00 uur. Alle posten sluiten uiterlijk 17.00 uur
MEER INFORMATIE:
Kijk op onze website www.dorpentocht.net
Of stel een vraag per e-mail op info@dorpentocht.net
Like ons op facebook: www.facebook.com/Dorpentocht
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Regio - De laatste avond van
het seizoen belooft ongemeen
spannend te worden. In alle lijnen is het dringen om de topposities binnen te halen. In de Alijn gaan Gerard van Beek & Rina de Jong nog aan de leiding
met een gemiddelde van 53,99%
over vijf avonden. Ze worden belaagd door Cora de Vroom & André van Herel die 53,60% hebben
voorverkoop
Voorverkoop is van vrijdag 18 staan. Daar weer vlak achter zijn
mei 2018 tot en met vrijdag 1 juni Ger Quelle & Gijs de Ruiter opge2018 bij onderstaande adressen. stoomd tot 53,32% en Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister sluiten
- Boekhandel Mondria BV,
de kopgroep af met een percenDe Lindeboom 11,
tage van 53,07. Deze avond haal3641 EX Mijdrecht
den Joop van Delft & Frans Kaan- Bruna Aalsmeer,
dorp de top met 63,54% gevolgd
Zijdstraat 45,
door Hannie & Hein van der Aat
1431 EA Aalsmeer
die op 59,03% uitkwamen. Ger en
- Van Hilten’s
Gijs deden als derde goede zaken
Kantoorinstallaties,
met 57,64% en ook Cees en Ruud
Wilhelminakade 41/43,
blijven als vierde met 53,47%
1421 AB Uithoorn
meedoen om de hoofdprijs. Ge- Bruna Amstelveen,
rard & Rina lieten met 51,25%
Groenhof 118,
als vijfde een steekje vallen en
1186 EX Amstelveen
maken het zo nog echt zenuwslopend! In de B- lijn ontbraken
Stenny & Herman Limburg deze avond, maar gaan nog steeds
aan kop met een gemiddelde van
54,95%. Renske & Kees Visser volgen met 54,32% op de voet en
daar achter de runners up Anton
Berkelaar & Wim Röling met een
totaal van 53,84. Gerda van Liemt
en Els van Wijk bezetten de laatste promotie plaats met 52,92%
en hebben zo een gaatje van
1,6% geslagen met de achtervolgers Tonny & Otto Steegstra. Deze zitting ging de zege naar Anton en Wim met 57,50% en ook
Renske en Kees speelden het
strategisch als tweede met een
score van 56,67. Tini Lotgerink &
Jeanet Vermeij deden het ook pri-

ma met 54,17% als derde en Nel &
Adriaan Koeleman en Adrie & Ko
Bijlsma deelden plek vijf met voor
beide paren 53,75%. In de C- lijn
is het zo mogelijk nog adembenemender.
Onaantastbaar
Riet & Wim Beijer waanden zich
een beetje onaantastbaar maar
lieten zich toch wel verrassen
door Elly Belderink & To van der
Meer die als eerste nu ruim negen en een half procent hoger
scoorden, 63,84 om 54,26%. In
de promotiestand staan Riet en
Wim op één met een gemiddelde van 58,14 en Elly en To volgen
met 57,67 als tweede. De afstanden tussen de nummers drie, vier
en vijf komen in de categorie nano afmetingen. Elisabeth van den
Berg & Maarten Breggeman staan
op 56,60, Marijke & Ger van Praag
op 56,59 en Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt sluiten dit rijtje af
met 56,37% en er zijn maar vier
promotie plaatsen! Deze avond
werden Irene en Henriëtte tweede met 56,55%, Atie de Jong &
Ria Verkerk derde met 56,40 en
Elisabeth en Maarten vierde met
56,10%. Volgende keer dus de
zinderende finale en bent u nu
ook gegrepen door het bridgevirus, kom dan spelen bij Bridgeclub de Legmeer. Dat kan al vrijblijvend vanaf 6 juni tot en met
29 augustus tijdens het zomerbridge georganiseerd door deze club op de zelfde locatie, Dans
& Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn en
ook op de woensdagavond vanaf 19.45 uur. Voor inlichtingen het
secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540.
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19 juni
Veteranendag in Uithoorn:

Uithoornse veteraan
Matthijs Porsius

Thijs Porsius in gesprek

Fred Zweepe (l) en Thijs Porsius (r)

Uithoorn - De lokale veteranendag
komt er weer aan. Hieronder komt u wat
te weten over één van hen uit Uithoorn.
“Wat fijn dat je vader er dit jaar weer
bij was, hij is een bijzonder en prachtig mens en zo ongelofelijk scherp! Mijn
zoon en ik vonden het een heel bijzonder moment en waren erg blij je vader
weer te zien, wij hopen dat we hem
nog vele jaren op de herdenking mogen zien en ontmoeten.” En “… Als ik
hem zie, ben ik blij. Want dan denk ik:
O, gelukkig hij is er nog!” Dit zijn reacties die dochter Linda van 93-jarige Uithoornse wapenbroeder Matthijs (roepnaam Thijs) Porsius hoort na de 4 mei
herdenking op hoek Apollolaan – Beethovenstraat in Amsterdam; de jaarlijkse herdenking bij het monument ‘Verzetsgroep’. Opgericht ter nagedachtenis
aan de 29 slachtoffers die als represaille werden gefusilleerd door de bezetter op 24 oktober 1944. Het monument
van Jan Havermans werd al op 24 oktober 1954 onthuld. De drie figuren staan
voor lijden, berusting en verlossing. Het
is geadopteerd door de 1ste Montessorischool ‘De Wielewaal’ en het Amsterdams Lyceum. Indrukwekkend dat het
verzet van deze helden de afgelopen
keer ruim 1.500 mensen op de been
bracht. Is het omdat de groep eigenlijk een zinnebeeld is voor het verzet in
haar geheel? Verzetsstrijders die vanuit
de kracht van hun overtuiging hun gevaarlijke werk onverstoord bleven uitvoeren en de dood dapper in de ogen
zagen? Het lijden, de berusting en de
verlossing: drie mannen moedig staande voor het vuurpeloton, ervan doordrongen dat het verzet door anderen
wordt overgenomen en voortgezet. Het
beeld roept karaktereigenschappen op
van verzetsstrijders, in sterke en zwakke
momenten. Niet voor niets was het landelijk thema van 4 mei 2018 ‘het verzet’.

DAAN heette en die ons opdrachten gaf
waar en wanneer we bepaalde sabotage-opdrachten moesten uitvoeren.” Het
was nogal ongeorganiseerd en daarom
gevaarlijk, vertelt Porsius. Na een tijdje
werd hij benaderd door Wiet Abercrombie, een vriend van zijn oudere broer,
die hem daarop wees en voorstelde om
toe te treden tot het gewapende verzet.
Zonder nadenken zei hij ja. Porsius trad
toe tot de BS-groep ‘Waterland’ en ontmoette toen ook weer zijn jeugdvriend
Wim Hulsegge. De taak van zijn groep
was om een wapendepot te beheren in
wat nu Amsterdam-Noord is.

Wapens
Een boerderij aan de Ransdorpergouw
fungeerde als opslagcentrum. Daar werden de wapens klaargemaakt voor distributie. Porsius en anderen gingen verkleed als bakker met een bakkersfiets
op pad om de wapens af te leveren. “Er
kwamen dan veel uitgehongerde mensen bij je bedelen voor brood. Het was
immers Hongerwinter. Wisten zij veel
dat ik wapens vervoerde.” Het wapenarsenaal bestond uit Lee Enfield geweren,
stens, brens, revolvers, bazooka’s, handgranaten en munitie. Dat werd gebracht
naar de hooiberg op het erf van de boerenfamilie Breedijk in Durgerdam. Met
een hooivork maakten we in het midden een gat van anderhalve meter in
doorsnee en daar lieten we de wapens
inzakken. De jonge mannen bleven dan
op de boerderij om de wapens schoon
te houden en om te voorkomen dat
de boerderij in de lucht zou vliegen. Er
was namelijk altijd het gevaar van hooibroei, waardoor de hooiberg vlam kon
vatten met een ontploffing tot gevolg.”
In de laatste weken voor de bevrijding
ging het erom spannen. De BS-groep
van Abercrombie verhuisde naar de
boerderij van Zwart aan de Wijkergouw
in Schellingwoude, terwijl een tweede
Verzet
groep onderdak kreeg in een nabijgeleWat zou ik doen wanneer er een beroep gen boerderij. Er zou ook een groep uit
op mij wordt gedaan, wanneer ik zie dat Purmerend erbij komen, alleen die was
de waardigheid van de ander in het ge- op 28 februari 1945 opgepakt door de
ding is? Verzet tegen de onderdrukker, Sicherheitsdienst en op 8 maart werd
verzet tegen dictaturen, tegen ondemo- deze hele groep in Amsterdam gefusilcratische krachten? Deze verantwoor- leerd.
delijkheid zien om stelling te nemen tegen onrecht, maakt van ons allemaal in- Vuurgevecht
nerlijke verzetsstrijders, in verleden, he- Toen raakte zijn groep van 22 man in
den en toekomst. Modelrollen zijn voor een vuurgevecht met een achtergebledit besef bijzonder belangrijk! Veteraan ven groep Duitse soldaten. UiteindeMatthijs Porsius is zo’n verzetsstrijder lijk werd onderhandeld over een staaktuit deze oorlog en getuigt als Erewacht het-vuren. De soldaten werden later inbij dit monument zijn verbondenheid gerekend door de Canadezen. In dezelfin goede gedachten, meer dan 40 jaar. de tijd speelde zijn vader Jacobus PorHij spreekt graag met kinderen, zowel sius een andere verzetsrol als februarisbij de herdenking als jaarlijks op Basis- taker. Hij werkte als tuinder bij de afdeschool de Weidevogel in Ransdorp-Am- ling beplantingen van de gemeente. Ze
sterdam over het verzet tegen de vijand. werkten bij beplantingen met zo’n honZijn antwoord op de vraag van een kind: derd man en staakten massaal in febru“Waarom?” is simpel: “Waarom niet?” Hij ari 1941 als protest tegen de Jodenveris al vele jaren een nobel en graag gezie- volging. En met hen legden duizenden
ne gastspreker op de basisschool! “De Amsterdamse arbeiders het werk neer.
tweede Wereldoorlog heeft veel indruk Stakers slaagden erin trams te blokkeop onze zoon gemaakt, de ontmoeting ren toen die de remise uit wilden rijmet jou en je vader maakt dat hij din- den. Door de afwezigheid van de trams
gen beter begrijpt en nog meer waarde- merkte iedereen dat er werd gestaakt
ring heeft voor de vrijheid waarin wij nu en steeds meer mensen sloten zich aan
leven, mede dankzij jouw lieve vader.” bij wat één van de grootste verzetsdaBron: Linda Porsius
den tegen Nazi-Duitsland zou worden.
Bedrijven sloten hun deuren en schoErewacht
lieren verlieten hun klaslokalen. In de
Veteraan Willem Hulsegge en hij wa- lange geschiedenis van het Joodse volk
ren niet alleen lid van de Bond van Wa- was het de eerste keer dat een hele stad
penbroeders; ook waren zij lid van het protesteerde tegen onderdrukking van
Amsterdamse Erepeloton. In die functie een minderheid. De staking verspreidde
hebben zij ruim 20 jaar als Erewacht op zich. Een dag later legden ook mensen
de Dam gestaan. Toen werden er twee in Hilversum, Haarlem, Utrecht en andeBinnenlandse Strijdkrachten gevraagd re plaatsen het werk neer. Honderden
om als Erewacht op 4 mei bij het monu- Amsterdammers herdenken deze stament aan de Apollolaan te staan en dat king jaarlijks bij het beeld ‘De Dokwerwerden de twee vrienden.
ker’ op het Jonas Daniel Meijerplein.
De heer Porsius werd opgeroepen in mi- Laten we met respect terugkijken om
litaire dienst op 7 mei 1946 bij de nieuw verbonden te zijn met de verzetsstrijopgerichte 7 december divisie. Voordat ders der aarde. En laten we even moehij bij deze divisie kwam, raakte hij eer- dig vooruitkijken, vanuit het heden
der bij toeval in het verzet als burger “zo- ook naar de toekomst. Want herdenken
als dat zo vaak ging”. Toen de oorlog uit- blijft relevant, als we ons blijvend inzetbrak woonde Porsius nog bij zijn ouders ten tegen onrecht, discriminatie, antisein Tuindorp-Nieuwendam. Vanaf 1943 mitisme, racisme, uitsluiting en intolebegon hij met een aantal leeftijdsgeno- rantie. Laten we eensgezind opkomen
ten geleidelijk aan zich te verzetten. “We voor de rechten van anderen, wanneer
stonden onder leiding van iemand die die rechten worden afgenomen.

