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Vinkeveen – Wat ben je dan
toch kinderachtig bezig, als
je plezier kan hebben in het
vernielen van andermans eigendommen. Zaterdagochtend was het weer eens raak.
Nu waren de bewoners van
de Heulweg in Vinkeveen het
doelwit. Zij wisten niet wat
ze zagen. Een aantal net geplante planten waren uit de
grond getrokken en her en
der neergesmeten: “Zo jammer dit. Wat door de één zo
zorgvuldig wordt aangelegd,
wordt door de ander zo rücksichtslos vernield”, vertelt
een bewoner.

Mijdrecht/Wilnis – Vrijdagmorgen jl. heeft de politie op
diverse plaatsen in Mijdrecht
en Wilnis snelheidscontroles gehouden met de laser.
Op de Burgemeester Padmosweg in Wilnis overschreden meerdere bestuurders
de maximum snelheid van
50 km/u en kregen een proces verbaal. Ook op de Dr. vd.
Berglaan in Mijdrecht en bij
de scholen werden diverse
bekeuringen uitgedeeld.
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BEZORGERS/STERS

Sfeerimpressie van een mogelijke voetgangers/fietsbrug.

Christen Unie-SGP pleit woensdag en donderdag voor ﬁetsveiligheid

Plaats een voetgangersfiets r over e on e
De eerste motie vraagt het college om op doorgaande fietspaden
de voorrangsregels zo aan te passen, dat de fietser voorrang heeft.
“We willen een zo duurzaam mogelijke gemeente zijn en daar
hoort bevordering van het fietsgebruik bij” stelt fractievoorzitter
Wim Stam.
De ChristenUnie-SGP vindt het
vreemd dat op een aantal doorgaande fietsverbindingen de fietser moet stoppen voor de (afslaande) auto. Als voorbeeld noemen we de kruising MolenlandPadmosweg / Bozenhoven en
de kruising Oosterlandweg/Viergang in Mijdrecht. En daarom wil
de ChristenUnie-SGP dat deze situaties worden aangepast om zo
de fiets ruim baan te geven. Daar-

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

ik daarom geopperd om te onderzoeken of je de oversteek niet
kunt bundelen via een voetgangers/fietsbrug” aldus Ton van Sligtenhorst (fractie-assistent Ruimnaast geeft dat ook het signaal af telijke Ordening), die ook aanaan de automobilist dat hij meer geeft. “er is een hoogteverschil
rekening moet houden met de tussen de Stationsweg dan wel
fietser. Die wordt als het ware een het pad achter Eventstation en
belangrijkere verkeersdeelnemer het lager gelegen gedeelte rondmet een voorkeurbehandeling.
om de rotonde, dus dat zou mogelijk moeten zijn”. Waar die brug
Voetgangers-fietsbrug
precies moet komen en hoe die
De tweede motie gaat over de het beste gesitueerd moet wor- Gemaal De Ruiter, rijksmonument aan de Demmeriksekade in Vinkeveen.
Rondweg in Mijdrecht, waar nu den zal dat verdere onderzoek
op meerdere plekken de weg moeten uitwijzen.
overgestoken moet worden, terwijl dit één van de drukste ge- Ook andere fracties lijken hier
meentelijke wegen in onze ge- wel oren naar te hebben en dus
meente is. Als daar straks op de zal de ChristenUnie-SGP een moStationslocatie een 80-tal wo- tie indienen om hier verder onningen gebouwd gaan worden, derzoek naar te doen. Een bijkodeels ook voor senioren, dan is mend voordeel is, dat we dan mo- De Ronde Venen – De provincie tje zetten en verfrissend / beeleen veilige oversteek van groot gelijk ook een veilige ontsluiting staat vol met getuigen van haar dend zijn. De uitwerking is vormbelang. “Bij een recente bespre- van de Nutslaan kunnen realise- bijzondere geschiedenis. We noe- vrij. Het idee mag gerelateerd zijn
king over de bouwprojecten heb ren”, aldus de fractie van CU-SGP. men dit het Utrechts erfgoed. aan zowel materieel als immateOok De Ronde Venen heeft veel rieel erfgoed. Denk naast gebouerfgoed binnen haar gemeen- wen en landschappen dus ook
tegrenzen. Soms zijn deze over- aan verhalen, tradities, schilderijblijfselen goed te zien en be- en, bomen, rituelen, muziek en
kend, denk aan forten, dijken en archeologie. De inzenders magemaal De Ruiter. Ander erfgoed, ken kans op de hoofdprijs van €
zoals de cellen in de kerk van Ab- 2.500,- en de Utrecht Wereldbecoude en de prachtige plafonds roemd-fiets.
in de buitenplaatsen, zijn veel Meer informatie vindt u op www.
minder bekend. U kunt meehel- utrechtwereldberoemd.nl. Op depen om dit erfgoed beter in de ze site staat ook een filmpje van
schijnwerpers zetten en (wereld) burgemeester Maarten Divendal
beroemd maken.
bij Fort Nigtevecht, waarin hij een
De provincie Utrecht roept ieder- inkijkje geeft in deze erfgoedpaeen op om ideeën in te zenden rel in De Ronde Venen. Iedereen
om erfgoed in de provincie we- kan meedoen! Ideeën inzenden
reldberoemd te maken. Het gaat kan van 12 mei t/m 15 juli 2018
om ideeën die het erfgoed in de via de website: www.utrechtweprovincie Utrecht in het zonne- reldberoemd.nl.

Prijsvraag:

et er oe n e on e
enen ere eroem

De geplande doorsteek via de smalle Wethouder van Damlaan naar de Veenweg (voorgrond).

GEEN KRANT?
0251-674433

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

De Ronde Venen – Vanavond 30 en morgen 31 mei wordt in de gemeenteraad de Kadernota besproken. Bij die behandeling zal de
ChristenUnie-SGP ook een tweetal moties indienen met het oog
op de bevordering van het fietsgebruik.
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Omg. Kroon en Daalder (200 kranten)
Omg. Bisschop Koenraadstraat, Anselmusstraat (170 kranten)

n orm t e von onts t n
e r en o e n m

Wilnis - Op 20 februari dit jaar
presenteerde de gemeente in
dorpshuis De Willisstee haar plannen voor de ontsluiting van de
nieuwe en nog steeds uitbreiden-

de woonwijk De Maricken. Aan
de ene kant op de Mijdrechtse
Dwarsweg, aan de andere kant bij
de bestaande bebouwing Veenzijde 2 ter hoogte van de Wethou-

n

der van Damlaan op de Veenweg.
Dat zorgde nogal voor de nodige
vraagtekens en onrust bij de bewoners aldaar en die in de omgeving omdat die overlast van veel

verkeer voor huis in de straat vrezen. Gesproken wordt over tussen de 4.000 en 7.000 verkeersbewegingen per 24 uur. Ook dat
er een sluipweg zal ontstaan op
het gedeelte Van Damlaan aan de
kant van de Oude Spoorbaan die
uitmondt op de Pastoor Kannelaan, op steenworp afstand van de
Burgemeester de Voogtlaan. Saillant detail is dat een (andere) ontsluiting via de Veenman in Veenzijde 3 door de bewoners aldaar
als niet gewenst wordt gezien.
Kort en goed, de ontsluiting richting Wilnis ‘oude dorp’ werd februari dit jaar op de voorgestelde manier duidelijk niet op prijs
gesteld. Inmiddels hebben de tegenstanders zich verenigd in een

collectief en de buurtorganisatie Wilnis Klopt ondersteunt deze
groep in het streven de ontsluitingen te maximaliseren. Een van
de activiteiten die daaruit voortvloeien is het beleggen van een
avond in wederom dorpshuis De
Willisstee. Bewoners kunnen op
die avond inspreken, hun ideeën
op tafel leggen en vragen stellen.
Deze avond zal plaatsvinden op 5
juni a.s. vanaf 19.30 uur. De organisatie hoopt dat veel betrokken
inwoners aanwezig zullen zijn en
van zich zullen laten horen, maar
ook met ideeën komen. “Bij de
meesten van hen leeft, schrijnt en
schuurt het...,” zo laat Bob Nisters
van Wilnis Klopt weten.
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INFORMATIEF
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.

Eerste straat, 45 tuinen met 92
kunstenaars en entertainers
Regio - De bewoners van het Zijdelveld in Uithoorn, organiseren
voor de zevende keer een kunstzinnig evenement waar jong en
oud welkom is. Zo kun je een

weekend lang genieten van optredens en kunst in de verschillende tuinen waar zowel kunstenaars uit Uithoorn, maar ook van
buitenaf hun werk presenteren.

Er zijn schilders, beeldhouwers
en fotografen, kunstenaars met
sieraden, tassen en toegepaste
kunst in metaal en steen. Maar
je komt ook een hoedenmaker

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.

Kom fietsen voor
Chazz!!!
De Rabo Fietstocht is dit jaar
zaterdag 9 juni, 2 weken voor
het festival. Het startpunt in
De Ronde Venen is Bozenhoven 93 te Mijdrecht.
Er zijn -hele mooie!- routes
van 12, 30 en 100 kilometer.
Door een route te fietsen kun
je voor de vereniging of stichting van je keuze een bedrag
bij elkaar fietsen: respectievelijk €7,50, €15,- en € 35,-.

Kunstroute Zijdelveld

Stichting CHAZZ dan geef je
nummer 82 op. De opbrengst
zal dan gaan naar de Mayabevolking in Guatemala, ten
bate van onderwijs.

tegen en iemand die klankschalen maakt. Nieuw is het kinderplein! Zowel zaterdag als zondag wordt er geschminkt, is er
een poppentheater, kun je pottenbakken, je eigen Mondriaan
maken, kun je percussie spelen
en meer creatieve dingen doen.
Zaterdag is er een groot blazersensemble en zondag spelen en performen diverse artiesten in meerdere tuinen. Het evenement speelt zich af tussen de
Watsonweg en het politiebureau. Het is een leuke en inspirerende wandeling van 1 km en
misschien loop je de straat wel
uit met een kunstwerk of sieraad! Wil je een langere wandeling maken, dan kun je een rondje Zijdelmeer lopen (3 km). Hou
er rekening mee, dat met uitzondering van bestemmingsverkeer, auto’s dat weekend geen
toegang tot het Zijdelveld zullen hebben.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Word Slootjesexpert tijdens
de IVN Slootjesdagen!
Regio - Weet jij wat er allemaal bij
jou in de sloot leeft? Kom alles te
weten over het waterleven en de
waterkwaliteit in de Nederlands
sloten tijdens de IVN Slootjesdagen! Ga onder begeleiding van
een Natuurgids van IVN De Ronde Venen & Uithoorn op ontdekkingsreis in een sloot in de buurt
op zaterdag 9 juni 2018. Kinderen
van 4 tot 12 jaar en hun ( groot )
ouders kunnen hier aan deelnemen.
Deze waterexcursie start om
14.00 uur tot ongeveer half vier/
vier uur, in het Wickelhofpark
in Mijdrecht, bij ingang De Walstro. Midden in het park zie je de
IVN-vlag staan: daar is de verzamelplek. Tijdens de excursie ontdek je de onderwaterwereld van
de sloot. Je gaat beestjes vangen
en op naam brengen en gebruikt
daarbij de zoekkaart waterdiertjes. Vergeet niet om je laarzen
aan te trekken!
Voor de kinderen van groep 6,7,8
is er dit jaar de mogelijkheid om
mee te doen aan het Landelijk
slootjesonderzoek.
Je krijgt dan een Slootjesonderzoek zoekkaart waterdiertjes om
kwaliteit en helderheid van het
water te onderzoeken en de uitkomst kan je zelf doorgeven op
ivn.nl/slootjesdagen. Daarnaast

kan je meedoen aan een fotowedstrijd ivn slootjesdagen. Enthousiast geworden!
Aanmelden kan via email bij Cindy Raaphorst: j.mariaraaphorst@

gmail.com, telefoon: 0614391157.
Geef het antal personen op, je
naam , je leeftijd en je telefoonnummer.
Ben je nieuwsgierig naar IVN
Slootjesdagen in de rest van Nederland?
Op https://www.ivn.nl/ivn-slootjesdagen-2018 vind je een overzicht van alle locaties.

Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
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

Voor meer informatie over
Chazz: zie www.chazz.nl
Voor meer informatie over de
Mayaschool:
zie www.mayaschool.nl
En natuurlijk elke woensdagmiddag even De Nieuwe
Meerbode inkijken!

Oplage: 15.800

Voor de fietsers is inschrijven
niet nodig, aanmelden kan
van 9.00 uur tot 14.00 uur.
Alvast bedankt Rabobank en
Na afloop van de route wel alle fietsers
even denken om het stempeltje. Ga je fietsen voor Madelon van der Stap

Voorspeelavond pianoschool
Marleen van der Laaken groot succes
Regio - Op woensdagavond23
mei was opnieuw de tweejaarlijkse voorspeelavond van pianoschool Marleen van der Laaken
uit Vinkeveen, ‘één van de leukste
avonden van het jaar….’
Ook dit keer in de aula van het
gastvrije Veenlanden College in
Mijdrecht. Zes en twintig jonge
pianisten traden op, variërend
van zeer gevorderd tot de aller-

kleinsten. Eén meisje, Danique,
had slechts drie lessen gehad en
speelde nu al met flair ‘Old MacDonald’.
Grote componisten passeerden
de revue zoals Bach, Grieg, Chopin, Saint-Saëns en Beethoven De
avond werd begonnen en afgesloten met een quatre mains uitvoering. Ook dit keer genoten ouders, grootouders vrienden etc

van de verrichtingen van de kinderen, die met steeds meer gemak en zelfvertrouwen het podium opgaan. In de pauze collecteerden de kinderen met zelfgemaakte collectebussen voor kinderen in Wajir.
Deze collecte bracht maar liefst
ruim €414,- op.
Een groot succes voor deze pianoschool.

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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Lossen inwoners de problemen
met vervoer zelf op?

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

Onweer: fascinerend maar
gevaarlijk
Na een fraaie aprilmaand, ook
over mei niets anders dan
lof. De bloeimaand verwende ons tot en met het afgelopen weekend met tien zomerse dagen van 25 graden of
meer. Normaal voor De Ronde
Venen in mei is drie. De hoogste temperaturen in Mijdrecht
werden geregistreerd op 8
en 26 mei en bedroegen respectievelijk 29,3 en 29,1 graden. Zeer zwoel verliep de
nacht van afgelopen zaterdag
op zondag; het minimum van
18,4 graden betekende voor
27 mei een dagrecord. Het
oude record dateerde van vorig jaar en bedroeg 16,8 graden. Tot dusver zijn de buien
aan ons voorbijgegaan en is
in mei in Mijdrecht niet meer
dan 22 mm regen gevallen, tegen 55 à 60 mm normaal. De
onweerskansen nemen evenwel duidelijk toe.
Gemiddeld telt Noord West
Utrecht 30 onweersdagen in
een jaar, waarvan in de drie
zomermaanden 12. In Nederland onweert het “ergens” op
107 dagen in het jaar. In de
Poolgebieden komt geen onweer voor, maar in de tropen
rond de evenaar onweert het
plaatselijk op 200 tot 300 dagen. Onweer is een fascinerend natuurverschijnsel, waarvan ik als weeramateur ontzettend kan genieten. Maar
het is ook gevaarlijk. In de Verenigde Staten komen jaarlijks
gemiddeld circa 500 mensen
om het leven door de bliksem,
in Nederland vijf. Vooral in het
open veld en op het water
loop je gevaar. Spectaculair
was ondermeer het onweer
in Nederland eind mei/begin
juni 1979. In één week kwam
het viermaal tot zwaar onweer. Tijdens het hoogtepunt
daarvan werden in Utrecht 50
tot 70 ontladingen per minuut
geteld, hetgeen uitzonderlijk
veel is.
Voor onweer zijn belangrijk:
warme, vochtige lucht en onstabiliteit. Dat laatste houdt
in een sterke afname van de
temperatuur naar boven. Als
warme, vochtige lucht snel
opstijgt kan onweer ontstaan.
Hierbij vormt zich een enorme opbollende stapelwolk,
een zogeheten cumulus congestus, die uit kan groeien tot
een buienwolk, een cumulonimbus geheten. Dit soort onweer komt vooral in de zomermaanden voor en wordt
warmte-onweer
genoemd.
Het treedt zeer plaatselijk
op, kan hevig zijn, maar doet
geen afbreuk aan het mooie
weer. De grootste kans hierop
bestaat boven de sterk verhitte zandgronden en bossen in
het binnenland. Frontaal onweer ontstaat doordat koude
lucht onder de warme, vochtige lucht dringt. Zo’n front
maakt wél een einde aan het
mooie warme weer. De eerste tekenen van dit soort onweer zijn steeds dikker wor-

dende wolkensluiers vanuit
het zuidwesten, die uiteindelijk er dreigend gaan uitzien.
Door de opstijging wordt de
warme, vochtige lucht afgekoeld en er treedt condensatie op. Op grote hoogte worden ijskristalletjes gevormd of
onderkoelde druppels. Zwaardere deeltjes zullen naar de
basis van de wolk bewegen
en lichtere naar de top. Hierdoor worden ook de elektrische ladingen gescheiden. Op
die manier worden zeer hoge
elektrische spanningen opgewekt van miljoenen volt. De
positieve lading zit in het algemeen in de top van de wolk
en de negatieve in het onderste deel. Ook tussen wolken en
aardoppervlak of tussen wolken onderling kunnen spanningsverschillen ontstaan. De
ontlading wordt bliksem genoemd. Blijft de bliksem in de
wolken, dan spreekt men van
weerlicht. Ook kan de ontlading plaatshebben tussen
wolk en aarde . Deze laatste
soort zogenaamde verticale
ontladingen zijn het gevaarlijkst. In de lucht wordt een
bliksem- of leiderkanaal gevormd. Zo’n bliksembaan is
onregelmatig en vertakt zich
ook vaak. Door de hitte zet de
lucht explosief uit. Er ontstaat
een schokgolf die als donder
wordt gehoord. Er is een middel om ruwweg te berekenen
hoe ver de onweersbui van
ons verwijderd is. De
pauze tussen bliksemflits en
donder wordt in seconden
geteld. Het aantal seconden
wordt dan gedeeld door drie.
De uikomst is de afstand van
de bui in kilometers. Een interessant verschijnsel dat vaak
waarneembaar is vlak voordat een frontale onweersbui
zich ontlaadt zijn stijgende,
maar ook dalende luchtbewegingen. De lucht die van grote
hoogte komt is koud. Door de
grotere dichtheid van die koude lucht ontstaat doorgaans
voor de bui een mini-hogedrukgebiedje. Dat veroorzaakt
een zeer snelle en kortdurende stijging van de luchtdruk
van 1 à 3 hectopascal, goed
waarneembaar als een golfje
in de luchtdruklijn door een
barograaf, een registrerende
barometer.
Vandaar de naam onweersneus. Zulke onweersneuzen
zijn eveneens ver buiten het
onweersgebied
zichtbaar,
waar alleen een windtoename
met afkoeling plaatsvindt. “Er
moet ergens onweer geweest
zijn” wordt dan terecht opgemerkt.
Vanzelfsprekend hopen wij
op een voortzetting van het
fraaie weer in juni. De boer
heeft evenwel voor sommige
werkzaamheden andere belangen, zoals regen. Misschien
lukt dat nog de laatste paar
dagen van mei. Kijk naar deze
weerrijmpjes: “Onweer in mei,
gras in de wei, dat maakt de
boer blij “ en: “Onweer in mei,
een vruchtbaar getij”.

Hollandse nieuwe
haring in Mijdrecht
Mijdrecht - Voor het 17de achtereenvolgende jaar wordt in
Mijdrecht de Haringparty georganiseerd door de Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis. Dit evenement
vindt plaats op woensdag 13 juni
van 17.00 tot 20.00 uur bij restaurant Rendez Vous aan het Raadhuisplein in Mijdrecht.
De haring wordt die dag vers aangevoerd door Volendammer Visdelicatessen Smit van winkelcentrum Adelhof te Mijdrecht. Deze activiteit is voor iedereen vrij
toegankelijk en is een prima gelegenheid om vrienden, relaties
en nieuwe contacten in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten.
De entree is gratis en de drankjes en haringen kunt u ter plaatse verkrijgen middels een bonnensysteem.

Haring happen voor een goed
doel
De Hollandse Nieuwe is niet alleen een genot om te eten, maar
met uw aanwezigheid steunt
u bovendien twee goede lokale doelen, namelijk de Stichting
Jongeren Actief en Soos de Cirkel.
De haringparty zal net als vorig jaar muzikaal worden omlijst door het dixieland orkest De
Swingmasters.
Symbolisch zal het eerste vaatje
Rondeveense haring geveild worden. Als veilingmeester treedt de
heer Peter Forsthövel op. De eerste Hollandse Nieuwe mag u natuurlijk niet missen.
Kom op 13 juni naar restaurant
Rendez Vous in Mijdrecht en hap
een harinkje mee!

Algemene Ledenvergadering CDA in De Boei
De Ronde Venen - Op dinsdag 19
juni a.s. organiseert CDA De Ronde Venen haar algemene ledenvergadering. Deze keer in De Boei
in Vinkeveen, alle leden van het
CDA zijn van harte uitgenodigd.
Maar ook mensen die nog geen
lid zijn en daarover nadenken nodigen we van harte uit. Tot 1 januari betaalt u voor het lidmaatschap € 19,95 als u tijdens de vergadering lid wordt.
Op de agenda o.a. het afscheid
van Wethouder David Moolen-

burgh en raadslid Robert Seisener maar ook het afscheid van enkele bestuursleden en de voorzitter van de vertrouwenscommissie Arnold Ramp.
Daarnaast wordt er gesproken
over de verkiezingen en de coalitievorming. Voor de volledige
agenda en/of informatie over het
lidmaatschap stuurt u een bericht
naar info@cdaderondevenen.nl.
De koffie staat klaar vanaf 19.45
uur en de vergadering start om
20.00 uur.

De Ronde Venen - Tot op heden was het normaal dat de
(lokale) overheid het beleid
bepaalt en ook uitvoert.
In het regeerakkoord staat nu
de ‘Right to Challenge’. Dit kan
wel eens tot grote veranderingen gaan leiden.
Het Right to Challenge (RtC)
staat voor ‘het Recht om Uit
te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) inwoners taken
van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het
anders, beter, slimmer en/of
goedkoper kan.
De relatie tussen overheid en
bewoners verandert met het
RtC in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.
Simpel gezegd men wil inwoners uitdagen om zaken van
de (lokale) overheid over te
nemen. Er zijn al gemeentes
waar de inwoners de groenvoorziening heeft overgenomen, waar straten worden
heringericht door de bewoners of waar een sporthal door
de buurt wordt geëxploiteerd.
Maar ook grotere zaken komen hiervoor in aanmerking.
Denk daarbij eens aan de vervoersproblemen die wij als inwoners van De Ronde Venen
op verschillende punten ervaren. Zo horen wij dat de inwoners van de Padmosweg in
Wilnis behoorlijk veel last hebben van de ruim 600 bus bewegingen die er elke dag zijn
en die ook nog eens slecht zijn
voor de bedijking aldaar. Ook
op andere plaatsen in onze
gemeente heeft men last van
busvervoer door de wijk of
straat. En wat te denken van
de jeugd die na een avondje stappen niet meer met het
OV naar huis kan komen. Ook
bij de herinrichting van de
Maricken is het vervoer een
aandachtspunt wat hoog op
de agenda staat (let op! 5 juni is er door een initiatief uit
de wijk een bijeenkomst voor
inwoners gepland in de Willestee!). Als we het over vervoer hebben kan je ook denken aan betere fietsvoorzieningen in onze gemeente
waardoor we een fietsvriendelijke gemeente worden. De
parkeerproblemen die er momenteel zijn in de centra. Zo
zijn er waarschijnlijk nog veel
meer inwoners en/of buurtgemeenschappen die problemen ervaren of verbeteringen
zien met betrekking tot (open-

baar)vervoer en mobiliteit. De
gemeente geeft aan dat het
afhankelijk is van de provincie als het gaat om openbaarvervoersproblematiek. Wet en
regelgeving zitten lokale bestuurders en beleidsmakers
bij de gemeente vaak in de
weg. Inwoners kunnen hierdoor vaak veel creatiever en
‘out of the box’ denken. Er zijn
al wat inwoners bij ons gekomen met prachtige creatieve,
milieuvriendelijke en vernieuwende mobiliteit oplossingen
voor onze gemeente. Zou het
niet een hele mooie gedachte
zijn als wij al die mooie ideeën
tot één groot mobiliteitsplan
De Ronde Venen maken. Wat
een mogelijke oplossing kan
zijn voor alle problemen waar
we nu tegen aanlopen (of beter aanrijden). Is dat de bedoeling van Right to Challenge? Daar zijn de meningen ongetwijfeld over verdeeld maar
wij vinden het in ieder geval
een goed plan.
De lokale politiek en de gemeente kunnen hier natuurlijk
niet tegen zijn. Als inwoners
niet alleen maar klagen maar
zelf met de mogelijke oplossingen komen dan moet dat
haast tot verbinding met elkaar komen. De gemeente en
de politiek kunnen dan aanhaken en gaan faciliteren en
uitvoeren. Dat geeft pas gemeenschapskracht en positieve energie. Dan is het echt van
ons allemaal!
Deze mobiliteit challenge zouden wij wel willen aangaan
met een team van enthousiaste inwoners. Samen gaan
brainstormen over de oplossing voor de vervoersproblematiek in onze gemeente is
toch een mooie uitdaging.
Waarbij als vanzelfsprekend
ook milieuvriendelijk ,energiebesparend, kosten reducerend, ed. nagedacht gaat worden. Over dit onderwerp is natuurlijk heel veel te zeggen en
er zijn vast een heleboel inwoners met de nodige kennis of
die een idee hebben of er gewoon wat van vinden. Naar
die inwoners zijn wij natuurlijk
op zoek. Laat ons weten of dit
onderwerp jullie interesseert
en of je wellicht als inwoner
wil meedenken. Laten we de
lokale overheid eens uitdagen
met een goed plan!
Stuur een e-mail naar :
drv@inwonerscollectief.nl

Veilig en weerbaar op
OBS De Eendracht!

Bandbrouwerij in het
Oude Parochiehuis
Mijdrecht - Op donderdag 31 mei
is er weer Bandbrouwerij in het
Oude Parochiehuis in Mijdrecht.
Alle muzikanten en muziekliefhebbers zijn welkom om samen
te jammen, andere muzikanten
te leren kennen en nieuwe gelegenheidsbandjes te vormen. De
Bandbrouwerij is meer dan alleen
een jamsessie want er zijn telkens
ervaren muzikanten, muziekdocenten of bandcoaches aanwezig. Ook gitaardocent en bandcoach Jan Voortwist is weer van
de partij.
Het niveau waarop en het genre

wat je speelt is niet zo belangrijk,
juist onervaren muzikanten zijn
heel erg welkom want De Bandbrouwerij is in het leven geroepen om te leren samen spelen en
dat in een ongedwongen, gezellige setting. Als je eerst even wil
komen kijken is dat ook prima,
de bar is open en iedereen is welkom. De Bandbrouwerij is in het
Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven 152 op donderdag 31 mei
van 19:30 – 23:00. Toegang is gratis. Meer info is te vinden op de
Facebookpagina van De Bandbrouwerij

Mijdrecht - Groep 7 van OBS De
Eendracht is deze weken druk
in de weer met trainingen in de
gymzaal (jongens) en een andere grote ruimte (meisjes). Zij werken daar elke week een ruim uur
met trainers van het Marietje Kessels Project, van het Instituut voor
Maatschappelijk Werk in Tilburg.
Zij richten zich op het weerbaar
maken van kinderen tegen de
diverse vormen van machtsmisbruik.
Daarbij verzorgen zij een serie
trainingen met een aanbod rond
de verschillende vormen van
machtsmisbruik zoals groepsdruk, kindermishandeling, (internet)veiligheid en (cyber)pesten. Behalve de weerbaarheidstrainers zijn ook nog leerkrach-

ten van school bij de lessen aanwezig. Tijdens het project oefent
een groep ook in fysieke weerbaarheid. Kinderen leren technieken om los te komen, af te weren en te ontwijken. Zo worden ze
ook lichamelijk weerbaar. Met de
wetenschap dat ze wat kunnen
doen, worden kinderen sterker,
zelfverzekerder en minder bang.
Een kind met een weerbare uitstraling wordt bovendien minder
snel lastig gevallen. Ook is er veel
aandacht voor mondelinge weerbaarheid en uitstraling. De leerlingen (ver)werken in een speciaal schrift van het project en aan
het einde van de serie zal feestelijk worden afgesloten in aanwezigheid van leerkrachten en ouders.
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Een gesprek met twee veteranen

Veteranen verdienen
erkenning en waardering
Regio - Met zijn 23 jaar is Johan van de Coolwijk jr een van de
jongste veteranen van Aalsmeer. In de aanloop naar Veteranendag Aalsmeer op zaterdag 2 juni 2018 geven hij en veteraan Erwin Huisman (63) een inkijkje in hun wereld. Ook al zitten er bijna twee generaties tussen, ze praten met even veel passie en gedrevenheid over hun vak als militair. De een als marinier in actieve dienst met nog een hele militaire carrière voor zich, de ander als militair in ruste met een burgerfunctie bij Defensie. In de
volksmond is een veteraan een oudgediende met veel ervaring.
Dat dat voor de meeste militaire veteranen niet opgaat bewijst
het feit dat Johan al op zijn 20e veteraan was. Volgens de officiële
definitie van Defensie is een veteraan ‘een (ex)-militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk diende in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.’
De jongste Aalsmeerse veteraan
is begin twintig, de oudste ver
in de 90. Van de ca. 140 veteranen die in de gemeente Aalsmeer
wonen, zijn zo’n 50 veteranen ouder dan 70 jaar, enkelen zelfs boven de 90. Zij vochten in de Tweede Wereldoorlog of de oorlogen
in voormalig Nederlands-Indië
en Nieuw-Guinea, in het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Dat deze oudgedienden veel behoefte hebben aan saamhorigheid en een
platform om hun verhalen kwijt
te kunnen bewijst het feit dat zij
trouwe bezoekers van bijeenkomsten voor Aalsmeerse veteranen zijn.
De grootste groep veteranen in
Aalsmeer is veel jonger. Nederland leeft al bijna 75 jaar in vrede, maar in vele gebieden in de
wereld woedde ook na WOII, oorlog en dat is helaas nog steeds
het geval. Onder de vlag van de
Verenigde Naties hielpen in de afgelopen decennia ruim 150.000
Nederlandse militairen mee aan
het herstellen van vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.
Zij werden ingezet bij ontelbare
missies, in oorlogsgebieden, zoals Libanon, voormalig Joegoslavië, Cambodja, Ethiopië, Angola
en Afghanistan. Of bij opbouwof trainingsmissies, zoals Bosnië,
Haïti, Uruzgan en Malie. De huidige missies zijn te veel om op te
noemen.
Libanon, twee keer naar Oost Slavonië, Kroatië (nee, niet Slovenië)

en Bosnië waren de missies van
Erwin. Voor zijn inzet in Libanon
kreeg hij in 2015 samen met vijf
andere Aalsmeerse veteranen het
Draaginsigne van de Nobelprijs
voor de Vrede opgespeld, notabene door burgemeester Nobel.
Erwin’s militaire carrière begon
als dienstplichtige. Een ‘beroeps’
verdiende meer en dus volgde hij
de beroepsopleiding en koos hij
voor de Infanterie. Voor vijf jaar
werd hij gestationeerd in Duitsland waar ten tijde van de Koude Oorlog de oostgrens bewaakt
moest worden. ‘Vijand tegenhouden totdat er versterking komt’,
was de opdracht. Gelukkig was
dat niet nodig. Net terug in Nederland, we schrijven het jaar
1983, werd hij in het kader van
UNIFIL uitgezonden naar Libanon
waar een burgeroorlog woedde. Een van zijn strijdmakkers
daar was Peter van Uhm, de latere Commandant der Nederlandse Strijdkrachten. Bij vertrek naar
Libanon was zijn eerste dochter net 1,5 maanden oud. Erwin:
“Toen ik zes maanden later terugkwam, was ik een andere papa.” Na ‘Libanon’ was het moeilijk
om te re-integreren in het gewonen leven. In 1993 wisselde Erwin
naar de Luchtmacht en werd uitgezonden naar de Balkan. Twee
keer voor de VN naar Oost Slavonië en met de IFOR NATO missie
naar Bosnië, als waarnemer. “Hoe
daar mensenrechten met voeten
werden getreden, was verschrikkelijk. We moesten vanaf de zij-

lijn toekijken en mochten niets
doen, alleen rapporteren. Zelfs
toen we werden beschoten”, legt
Erwin uit. “Dat druiste enorm in
tegen mijn gevoel van rechtvaardigheid.” In 2014 zwaaide Erwin af
uit actieve dienst en ging als burger aan de slag bij Defensie. Daar
werkt hij nu nog steeds, inmiddels als adviseur van Hoofd Personeelszaken. De missies hebben Erwin als mens veranderd.
“Onze grote problemen hier vallen in het niet bij wat mensen in
oorlogssituaties meemaken. Ik
kon dan ook heel slecht tegen geklaag van anderen over in mijn
ogen onbenullige zaken. In discussies werd ik een vervelende gesprekspartner. En als vader
was ik heel streng. Ik had veel armoede gezien, dus bijvoorbeeld
je bord niet leegeten zat er bij mij
niet bij. Voor mijn kinderen was
dat niet makkelijk, dat realiseer ik
me nu. Daar werd thuis eigenlijk
nooit over gesproken.” Sinds een
emotioneel gesprek van Erwin’s
dochters met goede collega Peter van Uhm kunnen zij – zelf inmiddels volwassen – hun vader
beter begrijpen. Van Uhm’s boek
“Ik koos het wapen” maakte veel
voor hen duidelijk en gaf het gezin veel troost.
Johan is op dit moment marinier
of beter gezegd zee-infanterist bij
het Korps Mariniers. Met zijn eenheid is hij 20 á 30 weken per jaar
weg van huis, voor oefeningen of
op uitzending. Met een opa én
een vader als veteraan was een
militaire carrière voor hem niet zo
vreemd. Zijn opa had gediend in
Indië, zijn vader in Libanon, allebei als dienstplichtige. Johan had
er ook voor kunnen kiezen om
in het metselbedrijf van de familie te stappen, maar vond de lichamelijke uitdaging als militair
veel aantrekkelijker. De keiharde
opleiding van 36 weken heeft de
voorheen erg drukke Johan discipline en rust gebracht. Na zijn opleiding werd hij uitgezonden naar
Irak en deed hij mee aan meerdere berg-, jungle- en wintertrainingen. Irak, zijn allereerste missie,
was beslist geen training. Daar in
Irak vierde hij zijn 21e verjaardag.
Ook al was hij nooit direct blootgesteld aan gevaar, wat hij daar
zag en hoorde van de lokale bevolking - aanslagen, onthoofdingen, zo vele burgerslachtoffers
- heeft diepe indruk op hem gemaakt. Johan: “Ik was medisch
trainer en gaf les in ‘EBHO in ge-

Op de foto links Johan van de Coolwijk jr., erewacht tijdens de 4 mei Herdenking in 2017 in Oosteinde.
Foto: Arjen Vos Fotografie
vechtssituaties’. Ik mocht niet
naar het front en had dus zelf
nog nooit een gevechtssituatie
meegemaakt. Dat was niet onze taak, ik had het wel graag gedaan, om uit te voeren waar ik zo
lang voor getraind had. Niet om
stoer te doen maar om beter te
weten hoe je je in een gevechtssituatie gedraagt. Nu moest ik
aan soldaten ter plaatse uitleggen hoe hij een gewonde kameraad of burger moest helpen.
Soms kregen we heftige verhalen te horen over veel slachtoffers aan eigen zijde omdat ze niet
wisten hoe te handelen. Er waren gasten bij die niet eens wisten dat je dood kunt bloeden.
Daarom gingen zij er ook zonder
angst in. Van een schotwond keken ze niet op. ‘Doet een beetje
pijn, gewoon doorvechten.‘ Wat
klagen wij dan toch! De waardering die je daar van mensen
krijgt voor kleine dingen, doet zo
enorm goed! Je bent constant in
de weer en leeft voortdurend onder druk. Het heeft me heel snel
volwassen gemaakt.” Dat beaamt
ook zijn vriendin Steffi, met wie
hij al heel lang samen is. “Je krijgt
Johan niet snel gek. Natuurlijk is
het niet leuk als hij lang van huis
is”, zegt ze, “maar ik weet dat hij
niet echt in gevaarlijke situaties
verkeert en ik weet ook dat hij het
aan kan. En het helpt enorm dat
ik vaak contact met hem heb. Dat
is voor ons echt stukken makkelijker dan voor militairen en hun
thuisfront vroeger.”
Beide mannen zijn het met elkaar
eens: tijdens een missie wordt je
vrienden voor het leven. Je deelt
alles met elkaar, vertrouwt elkaar in de meest gevaarlijke situaties en vangt elkaar op. Dat blijft
ook zo na thuiskomst: ‘brothers

in arms’. Dat maakt veteraan zijn
zo bijzonder. Iedereen beleefd de
missies anders, de een gaat makkelijk om met verschrikkelijke ervaringen, de ander heeft jarenlang last van PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom). Veteranen zijn er voor elkaar. Maar lopen niet te koop met hun ervaringen. En dan doet het dus ongelofelijk goed om zo af en toe erkenning en waardering te krijgen
voor wat je voor de wereldvrede hebt betekend, hoe onbeduidend ook. “Daarom is een lokale
Veteranendag ook zo belangrijk
voor ons”, zegt Erwin, “en daarom zet ik mij daar dus persoonlijk
voor in.” Aan zijn vriendschap met
Peter van Uhm is het te danken
dat Van Uhm een lezing kwam geven tijdens de eerste Veteranendag in Aalsmeer in 2015. Erwin
is de kersverse voorzitter van het
Veteranencomité van Aalsmeer

Kwakel open air festival
Regio - Op zaterdag 9 juni organiseert stichting het maandagavond comité een muziekfestival
op het evenemententerrein in de
Kwakel. Het is een festival waar de
plaatselijke bandjes en muzikanten hun kunsten gaan vertonen.
Het festival wordt zaterdag 9 juni om 15:00 uur geopend door de
band Take no Prisoners, na dit geweld van geluid is het de beurt
aan Hans & Remco Millenaar ( bekend van de Hucksters) voor een
rustige noot, want na dit optreden staat de kwakelse band de
KaF op het podium.

derlandstalige covers van de Dijk
tot doeMaar, hierna speelt Lost
and Found voor de tweede maal
om daarna plaats te maken voor
de Band die dit jaar 25 jaar bestaat : de Hucksters, deze band
is bekend in de regio en gaan er
een mooie show van maken , na
dit geweld staan Boxin theVox op
het podium om het publiek te laten dansen op hun muziek met
Ierse invloeden . Als afsluiter van
het festival is er tribute to CCr, deze band is bekend van de optredens op de Zwarte Cross en in the
Shack en speelt de beste nummer die creedence clearwater reHierna is het eerste opreden vival in hun korte bestaan hebvan Lost and Found deze mid- ben gemaakt. Het festival opent
dag,( deze muzikale heren met haar deuren om 15:00 uur en zal
hun akoestische rockcovers tre- om 0:00 uur zijn de laatste noten
den twee maal op) vervolgens gespeeld.
staat de band Hollands Diep op De entree is in de voorverkoop
de planken, deze band speelt Ne- €12,50 en aan de kassa € 15,-

De Ronde Venen - De Stichting
Samen Sterk voor Kinderen bestaat dit schooljaar 5 jaar en om

Veteranendag Aalsmeer is er op
zaterdagmiddag 2 juni aanstaande in het centrum van Aalsmeer,
mede dank zij Meer Aalsmeer
Winkeldorp. Om 13 uur is er een
Veteranenontvangst in het gemeentehuis en om 14.30 uur start
het feest op het Raadhuisplein en
in de Zijdstraat met spectaculaire
demonstraties van Defensie, een
parade van Keep Them Rolling en
live optredens.
Tekst: Ulla Eurich

Erwin Huisman bij de uitreiking van het draaginsigne van de Nobelprijs
voor de Vrede door burgemeester Nobel op Veteranendag 2016.
Foto: Arjen Vos Fotografie

Samen Sterk voor Kinderen
viert 5 jarig bestaan
Nieuw in de regio:

vanuit het bestuur van Stichting 4
en 5 mei Aalsmeer. En Johan, die
is al drie jaar bij de 4 mei herdenkingen met een paar maten en uiteraard zijn vader, erewacht en
kranslegger. Waarom? “We moeten ons steeds weer blijven realiseren dat onze vrijheid een heel
groot goed is ”, zegt Johan, “en dat
die niet vanzelfsprekend is.”

van de Stichting. Beleidsmedewerker Sharon Blijleve van de
gemeente werd verrast met een
vrolijk plantje omdat zij zich al jaren hard maakt voor de ondersteuning van kinderen. De stemming zat er gelijk goed in en de
kinderen gingen enthousiast aan
dit te vieren was er een feestmid- de de feestmiddag in het bijzijn de slag in de diverse workshops
dag op woensdag 23 mei. Wet- van ruim 40 kinderen, hun ou- die werden aangeboden. En wat
houder Alberta Schuurs open- ders en samenwerkingspartners heeft iedereen genoten! Er werd
geknutseld, scouting-spellen gespeeld, bootcamplessen gevolgd
en aan de uiterlijke beauty gewerkt met make-up, nagels lakken en haren vlechten. Ondertussen volgden geïnteresseerde ouders de workshop van OudersLokaal die ging over Positief Opvoeden. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inzet van
vrijwilligers en lokale verenigingen en personen die de Stichting
een warm hart toedragen. Want
wie wil er nu niet dat kinderen
hun zelfvertrouwen kunnen opbouwen en (weer) lekker in hun
vel zitten. Daar werkt de Stichting
aan middels haar aanbod aan
groepstrainingen en projecten.
De Stichting bedankt het Kids
College in Wilnis waar de feestmiddag mocht plaatsvinden en
daarnaast Walraven, Roadworks,
GVM, Scouting Mijdrecht, Alize
Angel, Desiree Celie, Rietje Beeren, OudersLokaal en Miranda en
Esmee van Kempen.

08

30 mei 2018

LEZERSPOST

ZORG in Mijdrecht
Sinds een aantal jaren woont mijn moeder in een
aanleunflatwoning in de Kom in Mijdrecht. Het oude tehuis is al geruime tijd geleden afgebroken en
er wordt nu driftig gebouwd om een nieuw tehuis
neer te zetten. Of mijn moeder daar ook nog gebruik van zal maken is nog wel een vraag. Zij is een
dame van 90 jaar. Tot voor kort ging het allemaal
prima met haar. Helaas gaat ook bij haar de ouderdom meespelen en vergeet ze heel veel dingen.
Gelukkig krijgt ze sinds februari hulp van thuiszorg
Careijn die haar 3x per dag haar medicijnen geven.
Mijn moeder is daar heel blij en tevreden mee.
Tweede Pinksterdag
Maandag 2e Pinksterdag merkten wij door diverse telefoongesprekken dat het niet goed ging met
mijn moeder. Careijn was al 2x langs geweest maar
ze deed niet open. Die belden tenslotte naar mij.
Wat bleek? Ze zat op een stoel en kon met geen
mogelijkheid op haar voeten staan. Ze heeft het,
met mij aan de telefoon, een heleboel keer geprobeerd zodat ze de deur op een kier zou kunnen zetten. Opnieuw contact gehad met Careijn.
Die belde naar de HAP : Advies, slik maar paracetamol. (Krijg je daarmee je kracht terug?) Toen
dat allemaal niet lukte heeft mijn man, terwijl ik
nog steeds met mijn moeder aan de telefoon was,
mijn oom gebeld. Die heeft een sleutel en die kon
er dus in. Hij heeft gelijk de alarmknop ingedrukt
waarop er iemand van Amstelland kwam.

Bel morgen
Tegelijk arriveerde ook een nicht van mij met haar
man en die belde nadat ze paracetamol had geslikt en na een uur nog steeds niet in staat was om
op te staan opnieuw naar de HAP : Wij kunnen nu
niets voor haar doen, bel morgen maar naar de
huisarts... Ongelooflijk, men laat dus ijskoud iemand van 90 jaar aan haar lot over. Mijn moeder
woont alleen en wat als ze ’s nachts naar de wc
moest en nog niet kon staan, wat dan? Met hulp
van Careijn en mijn nicht en haar man is het tenslotte gelukt om mijn moeder in bed te krijgen.
Amstelland zat beneden in het kantoor in de Kom
gezellig koffie te drinken en weigerde, ook na opnieuw vragen, hulp te bieden want mijn moeder is
cliënt van Careijn en niet van Amstelland. Het was
inmiddels bijna middernacht.
Ver weg
Wij, de kinderen, wonen allemaal vrij ver weg en
zijn niet zo snel ter plaatse als er iets is. Wij zijn er
altijd van uitgegaan dat wanneer onze moeder
hulp nodig zou hebben, die er zou zijn. Niet dus.
Het is dus met de zorg vreemd gesteld. Over de
hoofden van cliënten woedt er een soort concurrentie strijd. Je hebt als je zorg nodig hebt niet veel
keuze: Met diegene die op dat moment hulp kan
bieden op ben je blij en nog steeds zijn we blij met
de hulp van Careijn. Echter, bij de handelswijze
van de HAP en de houding van Amstelland plaats
ik grote vraagtekens.
Dineke. (rest van de gegevens zijn
bij de redactie bekend)

Korter en concreter
Burgemeester en Wethouders zijn ook maar mensen. Zo luidt de kop van het artikel van een Anonymus. Door de burgers wordt dat niet altijd gezien en nog vaker niet begrepen. Hoe hard is er
gewerkt aan het besluit om in de Dodaarslaan in
Vinkeveen een snelheidsmeter te laten knipperen? En waarom dan niet meteen er een camera
bovenop geplaatst. En aan lantaarnpalen haken
aan te brengen om maximaal 6 vuilniszakken te
kunnen ophangen en de rest gewoon op het trottoir alsnog een dankbare prooi voor de overbevolking van hond en poes te laten? Deze onbegrijpelijke halve maatregel om een probleem op te
lossen is gedaan door inderdaad ook maar mensen. Met twee lange artikelen in deze krant geeft
een Anonymus het initiatief aan, een Inwonerscollectief te willen vormen om met de aanwezi-

ge expertise onder de 43.000 inwoners, het volgens hem blijkbaar grote manco bij onze bestuurders te verminderen.”Zij luisteren niet naar wat
de bewoners nu echt willen is zijn bezorgdheid.
Een nieuwe lokale democratie heeft de initiatiefnemer voor ogen. Veel meer meedenken en meedoen, want met zijn allen zijn wij verantwoordelijk
voor het wel en wee in onze gemeente”. Is dat niet
waarvoor we zeer recent nog naar de stembus zijn
gegaan? En na een blauwe maandag het College
en de Raadsleden nu al hulp te moeten aanbieden,
oplossingen aandragen? Aan de bedenker van een
Inwonerscollectief is mijn uitnodiging: maak de artikelen in de krant wat korter en de doelstelling
wat concreter.
Augusta (guusje) hermans

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

Inwonercollectief 2
Reactie op de Column van het inwonerscollectief
DRV. Nieuwe Meerbode editie 23 mei 2018. Burgemeester en wethouders zijn ook maar mensen!
B&W worden in dit stuk de hemel in geprezen , en
daarom rijst de vraag of het gepubliceerde niet
al te rooskleurig is en waarom een kritische noot
ook niet op z’n plaats zou zijn. Vind het inwonerscollectief van niet , dan is de informatie te eenzijdig en á priori niet erg aannemelijk. Over het nieuwe bestuur van onze gemeente , zeg maar het pas
gekozen groepje wethouders met als spil de burgemeester , kan buiten laatstgenoemde nog niet
veel gezegd worden maar het afgetreden college heeft er goed aan gedaan plaats te maken voor
de verse ploeg met hopelijk een frisse blik op de
reeds aanwezige zaken en die misschien de achtergelaten hiaten kan opvullen of verbeteren want
één ding moge duidelijk zijn , erg slagvaardig en
doortastend richting de gewone en braaf belasting betalende burger was men in de afgelopen
periode niet.
Voorbeeldje
Laat ik slechts één voorbeeldje geven. Sinds 2016
, ja U leest het goed ! 2016 , vragen een aantal bewoners van een deel van de Viergang aandacht voor een klaarblijkelijk “onoplosbaar” fenomeen en de reeds door hen hiervoor aangedragen oplossing . Een simpele oplossing niet alleen
voor hun eigen veiligheid maar ook voor die van
de spelende kinderen. Het met vele visuele bewijzen aantoonbare probleem was , maar helaas nog
steeds is , is het ongebreidelde misbruik van een
fors stuk trottoir langs een aantal te benoemen
panden en een voetganger pad tussen de woningen van deze straat door : fietsers ( al dan niet
elektrisch) , bromfietsers, scooters en zelfs zware
(weg)motoren die het trottoir gewoon als openbare weg beschouwen en als zodanig gebruiken. Een
gebied waar voetgangers mogen verwachten zich
veilig te wanen.
Aanrijdingen
Diverse aanrijdingen ( vervoermiddel/voetganger
) zijn er al geweest geweest en de veroorzaker vervolgde verontwaardigd en met veelal een grote
mond zijn of haar weg . Wij als voetgangers op het
trottoir hadden maar voor hen moeten uitkijken!!
Zoals gezegd, in 2016 vroegen wij reeds aandacht
van de betreffende wethouder die , net als de burgemeester, “veiligheid” in zijn portefeuille heeft
om in actie te komen. Inderdaad stuurde hij toen
twee personen om de zaak (lees: situatie ter plekke) in ogenschouw te nemen.
Wij , de bewoners van het gewraakte stukje Viergang, vroegen slechts om aan het begin en het
einde van het voetpad een z.g fietssluisje te plaatsen. Zo’n constructie van twee gebogen stalen buizen waar men tussendoor moet slalom’en en welke je op veel andere plaatsen in gelijkwaardige situaties in Mijdrecht en heel Nederland tegenkomt.
Vanwege de toen aanwezige begroeiing (deels
mede veroorzaakt door overwoekerend Gemeente-groen) werd door de twee gemeentewerkers
geconstateerd dat er niet genoeg ruimte zou zijn
voor het aanbrengen van de fietssluisjes. Uit eigener beweging verwijderde een aangrenzende
huiseigenaar de langs dit voetpad aanwezige erfgrensbegroeiing waardoor er een zee van ruim-

te ontstond en vroegen wij weer aandacht van de
Gemeente om de zaak opnieuw te beoordelen. Inmiddels was het September 2017 ) en weer stuurde de Gemeente iemand, ( naam bekend ) die de
situatie weer beoordeelde en toegaf dat de kaarten nu volledig anders lagen.Ja hoor , het aanbrengen van fietssluisjes was nu wel mogelijk , maar er
moest nog even overlegd worden met bepaalde
hulpdiensten waaronder Brandweer , Ambulancedienst en Politie .
Advies
Er is zelfs advies gevraagd aan de VRU (Veiligheidsregio Utrecht ) Door alle benaderde instanties
werd groen licht gegeven , maar toen het tot de
daadwerkelijke uitvoering van zaken kwam werd
de ambtenaar langdurig ziek ....en moest een andere het overnemen. Ja en die moest weer overleggen met de zieke , met de reeds geconsulteerde instanties en het complete aangelegde dossier
weer doornemen. Ook deze nieuwe persoon werd
keer op keer door ons benaderd , voorzien van alle
bestaande stukken en correspondentie en steeds
vroegen wij om nu eens tot actie over te gaan. Ik
zal een lang verhaal kort proberen te maken. Tot
op dit moment , ruim 1½ jaar na dato, is er ondanks toezeggingen niets , maar dan ook niets uit
het gemeentelijke apparaat gekomen om de zaak
op te lossen. Wat een treffend toeval deed zich een
week geleden voor! Als extra bijlage bij de Nieuwe Meerbode troffen wij de veiligheidskrant 2018
De Ronde Venen aan. In zijn voorwoord op de eerste binnenpagina zegt de Burgemeester , Maarten
Divendal , het volgende: Ik citeer de eerste en de
laatste regel uit de 2e alinea;
...”Een veilige woon-en-leefomgeving is voor elke
leeftijd en voor elke situatie weer anders...
....” We hopen dat U ideeën opdoet om in uw eigen
omgeving te kunnen toepassen...” einde citaat.
Burgemeester
Beste burgemeester , als U dit stukje ook gelezen
hebt, zult U - eveneens veiligheid in uw portefeuille hebbend - moeten toegeven dat het aan onze initiatieven niet ontbroken heeft. Contact leggen en aandacht voor bovenstaande lang slepende kwestie hebben wij ook getracht te doen middels een andere (nieuwe ) wethouder die toezegde haar verantwoordelijke collega aan te sporen
iets te ondernemen. Geen enkel resultaat mocht
tot heden geboekt worden. Als elk nieuw voorstel
één á twee jaar moet duren, kan misschien het vólgende college de draad weer oppakken.
Natuurlijk, Burgemeester en wethouders (ook de
nieuwe) zijn ook maar mensen , maar een belangrijk punt betreffende de veiligheid van personen
OP HET TROTTOIR is blijkbaar niet belangrijk genoeg om enige aandacht aan te schenken .....
Nu stellen wij: Indien er (persoonlijke) ongelukken
gebeuren of schade aan (persoonlijke ) eigendommen toegebracht worden door het niet adequaat
optreden en oplossen van het probleem, zullen wij
de Gemeente De Ronde Venen volledig verantwoordelijk stellen voor geleden schade.
C.N.H. van Dijck., Mijdrecht

Vooral jeugdige watersporters niet bewust van veilig varen

Handhavingsactie op de
Loosdrechtse Plassen

Regio - Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Recreatie Midden-Nederland hebben in de afgelopen dagen extra controles uitgevoerd bij watersporters op de Loosdrechtse Plassen.
Recreatie Midden-Nederland is de uitvoeringsorganisatie voor
Plassenschap Loosdrecht e.o.
Er werd onder andere gecontro- wingen uitgedeeld en één proces
leerd op vaarsnelheid, snelvaar- verbaal uitgeschreven. Met name
ontheffingen, vaarbewijzen en jeugdige watersporters werden
registratiebewijzen van motor- regelmatig betrapt op te snel vavaartuigen. Bij slechts een kwart ren en het veroorzaken van overvan de gecontroleerde vaartui- last voor andere recreanten.
gen bleek alles helemaal in orde en volgens de regels. Er wer- Veilig watersporten
den meer dan twintig waarschu- zonder overlast

Veilig thuis blijven wonen
Regio - Langer thuis wonen is en
blijft voor de meeste ouderen de
eerste keuze. Echter, op de vraag
welke maatregelen mensen zouden nemen als ze, bijvoorbeeld
door een val, binnen afzienbare tijd minder mobiel zouden
worden, blijft 3 op de 5 het antwoord schuldig. In 2016 overleden 3884 inwoners van Nederland door een val, bijna 400 (11
procent) meer dan in 2015. De
laatste twintig jaar nam het aan-

tal dodelijke slachtoffers van een
val trendmatig toe, de laatste vijf
jaar zelfs met 60 procent.
Vallen is de meest voorkomende
oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Vaak gebeuren
deze ongelukken thuis. Er moet
meer gebeuren om woningen
veilig en comfortabel te maken,
zodat het risico op vallen kleiner
wordt. Een val is een zeer traumatische gebeurtenis, met een
grote impact op de gezondheid

De Loosdrechtse Plassen zijn een
populair watersportgebied. Voor
de veiligheid van recreanten op
en aan het water, heeft Plassenschap Loosdrecht e.o. een verordening opgesteld met regels,
die gelden voor dit gebied. Daarnaast gelden ook de regels en
voorschriften voor de watersport,
vanuit de landelijke wetgeving,
zoals registratieverplichting voor
bepaalde motorvaartuigen.
Niet alle watersporters zijn op de
hoogte van de regels of houden

zich daar aan. Bij gemeente en recreatieschap komen regelmatig
klachten binnen over te snel varende motorboten, luidruchtige
jongeren en onveilige situaties,

veroorzaakt door watersporters.
BOA’s en politie voeren dan ook
regelmatig controles uit en spreken overtreders aan op hun vaargedrag. Jeugdige watersporters,

die in de fout gaan, krijgen in eerste instantie een waarschuwingsbrief mee voor hun ouders. Eventuele overtredingen daarna worden direct beboet.

van mensen. Zeker wanneer zij groten het risico op vallen.
al kwetsbaar zijn, is de kans groot Zowel de bewoner als zijn naasdat iemand niet meer herstelt.
te omgeving moet doordrongen
zijn van de risico’s, en zowel de riEen ongeluk zit in
sico’s verkleinen als de mogelijkeen klein hoekje
heden om alarm te slaan vergroPreventie is dus het sleutelwoord ten. De weerstanden tegen deze
en daar zijn bijvoorbeeld valtrai- maatregelen zijn zeer begrijpeningen voor. Maar laat bijvoor- lijk maar niet verstandig. Uitstelbeeld ook een wijkverpleegkun- len tot men met de rug tegen de
dige, de Wmo-consulent, de fy- muur staat is niet slim.
siotherapeut of de huisarts een Uit onderzoek in 2016 bleek dat
checklist uitvoeren en de groot- bijna 60 procent van de 65-plusste risico’s voor u in kaart bren- sers aangeeft, dat hun val voorgen. Bepaalde medicijnen, bij- komen had kunnen worden als
voorbeeld slaapmedicatie, ver- ze eerder de aanpassingen in huis

en tuin hadden uitgevoerd. Het
kan ook om kleine aanpassingen
gaan of het veranderen van bepaalde gewoontes.

volgd bij de ANBO ouderenbond .
In mei 2018 zijn er weer 2 bijscholingen geweest. Zij mag u adviseren over valpreventie, over anti-inbraak en brandveiligheid, veilig internetten. Zij gebruikt daarvoor een door deskundigen opgestelde checklist.
Om te controleren of dit klopt
kunt u het ANBO hoofdkantoor
bellen, telefoon 0348-46 66 88.
Zij komt ook in de wijde omgeving van Uithoorn bij u langs.
Voor vragen of een afspraak maken kunt u haar bellen: nummer
0297-524720.

De woonconsulent is
er gratis voor u
Misschien voelt het alsof het nu
nog niet nodig is, maar hulpmiddelen en andere maatregelen komen vaak als het leed al geschied
is. Praat erover en kom in actie
voor een veilige woonomgeving.
Joke Morren is gepensioneerd lerares en heeft het vorige jaar een
opleiding tot woonconsulent ge-
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Volop nostalgie bij
Brillen- en Ovalendag
Wilnis - Nostalgie, dat was wat
de talrijke bezoekers van de VWkever Brillen- en Ovalendag afgelopen zondag van tien tot vijf
hebben gezien en gevoeld. Want
wie je als bezoeker ook sprak, allemaal hebben ze in hun leven
wel in een VW-kever gereden.
Die stonden er op het parkeerterrein naast dorpshuis De Willisstee en in het speelwoud achter de brandweergarage in grote getalen en van allerlei bouwjaren om bewonderd te worden.
De een nog origineler en mooier
gerestaureerd dan de ander. Ook
hele bijzondere, te weten ‘coachbuilt’ exemplaren met een nieuw
ontworpen koetswerk op een
VW-kever onderstel. Maar ook oude Porsche’s en sportuitvoeringen van ontwerpbureau Pininfarina waren er te zien. Kortom, het
was weer genieten. Net zoals de
voorgaande drie jaren bleek het
ook nu weer een geslaagd evenement dat omlijst werd met talrijke kramen op het terrein waar allerhande VW-spullen, onderdelen
en gadgets te koop werden aangeboden. Maar ook aan de inwendige mens was gedacht waar men
buiten bij een stalletje hapjes en
drankjes kon kopen of een ijsje
smikkelen.

willigers die de organisatie onder leiding van Vinkevener Nico
Kennis hebben bijgestaan om alles in goede banen te leiden. Het
evenement werd verder opgevrolijkt door een muziekband die levende muziek ten gehore bracht
en een springkussen voor kleine kinderen die met hun papa en
mama, oma en/of opa mee waren gekomen, maar liever in hun
eigen doen en laten verkeerden.
Wat ruimte gaf voor de ouders
om zelf reven rustig rond te kunnen kijken.

Gezellig druk
Het was rond het middaguur gezellig druk op het terrein waar de
talloze liefhebbers hun ogen uitkeken bij al dat moois wat in lange rijen langs de kanten stond geparkeerd, maar waarbij ook af- en
aangereden werd door komende en vertrekkende deelnemers.
Het uitzonderlijk fraaie en warme zomerweer – met wel wat bewolking maar gelukkig geen al te
grote hoosbuien – droeg in ruime
mate bij aan het welslagen van dit
VW-evenement. Organisator Nico Kennis: “Wij hebben er als organisatie, Stee-Inn en de geweldige hulp van het team vrijwilligers heel hard aan gewerkt om
ook dit keer weer een fantastisch
Terras
en nostalgisch evenement neer
Het in het dorpshuis gevestigde te zetten. En met nog meer auto’s
Stee-Inn droeg als horecabedrijf dan vorig jaar. Dat is gelukt. Ook
haar steentje bij aan het welsla- wij zijn tevreden als iedereen het
gen van het evenement met een naar zijn zin heeft gehad en gespeciale (lunch)menukaart die noten van datgene wat er weer
gerelateerd was aan dit goedbe- te zien en te beleven viel. Volgend
zochte auto-evenement. Dat trok jaar vieren we ons eerst lustrum
behoorlijk wat bezoekers naar het met de vijfde Brillen- en Ovalen
terras naast het dorpshuis. Stee- dag. Dat is op zondag 19 mei. We
Inn sponsort het evenement ove- proberen er dan met elkaar een
rigens met het verzorgen van een heel speciaal evenement van te
lunch en een diner voor de vrij- maken. Graag tot ziens dus.”

Hmm... Markt Mijdrecht op het Raadhuisplein
Elke donderdag van 11.00 tot 17.00 uur Gezond - Hip en gezellig

polsok

Het Woord is de Waarheid
en de Weg van het Leven

Verkoop van Bijbels, dagboeken,
kaarten enzovoort

Mooie naadloze sneakers
die niet afzakken

3 BUNDELS VOOR

€12,50

Wekelijkse donderdag markt in Mijdrecht
Alida Meijer | (06) 1557 38 30 | Facebook: het Woord
e-mail: hetwoordopdemarkt@outlook.com

Peter v/d Pol 06-14360634 • Ellen Smit 06-41839532
polsok62@hotmail.nl

6,95

Tevens groot assortiment
gedroogde zuidvruchten

BATTERIJ
VERVANGEN

AFMIAUWPIEPKNAAG-KRAAM

RVOEDERS

Dierenvoeders, snacks en accesoires
Iedere week bij ú op de markt!
LAAGSTE PRIJSGARANTIE!!!

SNACKS

ACCESS0IRES

VLOOIEN, LUIZEN EN TEKEN!

T WORDT WARMER! DENK AAN VLOOIEN EN TEKEN!
Juweliers kwaliteit

ADVANTAGE EN ADVANTIX

KIJK OOK OP:
WWW.DIEREN
DINGEN.INFO

Griekse
Tapas

NIEUW OP DE MARKT
Elke week op de markt met heerlijke

olijven - pesto - tapenade
en veel meer andere broodsmeersels.
Tevens vegetarische dolmates en falafel.

Eet smakelijk

Lange levensduur
Lekvrij/Silver-oxide
Wij gebruiken
Sony/Maxwell

5

euro

Klaar terwijl
u wacht!

1 KILO

5.00

Smeuïg Pikant

9 maanden gerijpt - volle smaak
Nu per 500 gram

Sappige nectarine
Postelein
Komkommer

1.98
500 gram voor 1.00
2 voor 1.00
7 voor

5.95

Oude Komijnenkaas

5.75

Nu per 500 gram

Zomerkriebels Heerlijke mix van
kruiden kaas en sellerie

1.39

Deze aanbiedingen zijn geldig op weekmarkt
in Mijdrecht op donderdag 31 mei 2018

Weekmarkt en winkeliers slaan handen ineen
Hij heeft geen restaurant maar presenteert zich
in zijn woonplaats als een afhaalcentrum. Omdat
hij op de markt in Mijdrecht ook gaat wokken
kunnen liefhebbers ter plaatse van zijn wokgerechten proeven. Wie meer wil weten over Jaco
Luijendijk kan daarvoor zijn website bezoeken.
Zie daarvoor www.echtbourgondisch.nl voor
meer informatie.
Samen sterk
“Dit is een unieke gebeurtenis dat winkeliers en
de markt met elkaar samenwerken. Dat zie je
in bijna geen enkele gemeente,” laat stichtingsvoorzitter Peter Vermeij van Markt Mijdrecht
weten. “Met elkaar kunnen we het aanbod voor
winkelend Mijdrecht versterken. Maar niet alleen
voor de eigen inwoners. Naar de markt komen
ook klanten die van buiten de gemeente komen.
Behalve op de markt nemen die ook vaak een
kijkje bij de omringende winkels om te zien of
daar wellicht wat van hun gading bij is. Zo snijdt

het mes van de samenwerking van twee kanten.
Goed voor ons marktkooplieden en goed voor
de winkeliers. Samen staan we sterk.” Tijdens de
marktdagen gedurende de maand juni wordt er
een leuk en actief programma gepresenteerd
met optredens van muzikanten. Zo komen op
7 juni de Swingmasters op bezoek en op 14 juni
is er een ouderwetse marskramer in het dorp.
Donderdag 21 juni vertoont de ‘Banjoman’ zijn
kunsten in het centrum van Mijdrecht die al zittend op zijn paard muziek maakt. Op 28 juni
verwelkomt het Koopcentrum ‘Koelala’, een artiest op een rijdende koe die een onvergetelijke
indruk zal achterlaten. De organisatie rekent op al
die dagen een beetje op het goede humeur van
de weergoden om er samen met winkeliers en
klanten elke week een mooie en gezellige happening van te maken. Voorts kunt u de komende
weken kennismaken met de marktkoopman of
marktkoopvrouw van de week en wat die in zijn/
haar kraam te bieden heeft.

AGF Tanis

PEET’S TREND

Voor betaalbare mode

Elke donderdag op de
marktin Mijdrecht
Niet goed?
Geld terug!
Elke donderdag op de markt in Mijdrecht

WARM GEBAKKEN

PER STUK 1,75

Hollandse Aardbeien
3 DOZEN

Schulp sap

5.00
10%
KORTING

Zafar
Yoesufi
VOOR EEN BREED
ASSORTIMENT
TELEFOONHOESJES
EN TELFOONACCESSOIRES

BRAM VAN DIERMEN WORLD OF FRESH FISH

LEKKERBEKKEN

bij de aardappelspecialist

STROOP
WAFELS

Kaas met pit!

Nu per 100 gram

10,00

Elke week zijn
we er weer met
de heerlijkste

UW VERS
POELIER VAN DE
MIJDRECHTSE
MARKT

6 voor

6 runderhamburgers
Grillworst + leverworst + kookworst

Mijdrecht - De stichting Markt Mijdrecht die het
marktgebeuren donderdags op het Raadhuisplein sinds 2017 zelfstandig laat plaatsvinden en
de winkeliersvereniging hebben elkaar gevonden in een stukje samenwerking, gepaard gaand
met leuke acties. Gedurende de maand juni heeft
een aantal winkeliers in koopcentrum Mijdrecht
elke donderdag vanaf 11 uur ook een kraam voor
de deur met ‘donderdag-marktdag-aanbiedingen’. Donderdag 30 mei start de samenwerkingsactie met de komst van een bijzondere kok, Jaco
Luijendijk uit Renswoude (zie foto), die tijdens de
markturen in zijn buitenkeuken allerlei producten van de deelnemende marktkooplieden, zoals
de slager, de groenteman, de kaasboer, de bakker
en dergelijke, gaat bereiden. Alles wat hij maakt
mogen bezoekers gratis proeven. Jaco Luijendijk
is in zijn regio geen onbekende en heeft een groot
klantenbestand opgebouwd. Hij kookt met verse
producten en is bovendien een specialist in het
maken van allerlei soorten overheerlijke pizza’s.

8.95

Heerlijke kwaliteit uit de Beemsterpolder

6,50
5,95

Verschillende rassen
van de nieuwe oogst
op de
markt

1.00

DEZE WEEK IN DE RECLAME:

Marktslager Slootweg

samen

HORLOGE

6 witte bollen

Nieuw

3 malse biefstukjes
Specialist in Noten uit Eigen Branderij

Kiprollade

Vers gebakken
gevulde koeken

Jonge Hollander

de Amsterdamse Notenkraam

5.00

2 voor

Voor al uw lederwaren, riemen, portemonnees,
koffers, sporttassen en (lederen)tassen kunt u bij mij terecht

Voor de kwaliteit die vroeger zo gewoon was

2 KILO

volkoren
meergranen zonnepit

4+1
Haver-rozijn, cranberry, appel
of choco (Kom maar proeven...)
GRATIS

bij u op
de markt!

Extra romig en mild van smaak

per kilo

3,00
5,00
5,00

5.95
11.00

1 KILO

lederen portemonnees
van €35,95 nu voor €20,-

GRASKAAS

NU

10 kleine roosjes
20 kleine roosjes
10 pioenrozen

Nu voor vaderdag diverse modellen

Elke week op de markt

E R!
E
W
R
E
S
I
HET

Dijfilet

Leo & Wobbe
AANBIEDING

CMYK / .eps

Volg ons op

Bloemenhandel

BEEN EN BADMODE
BIJ U OP DE MARKT

Facebook “f ” Logo

4 VOOR

6,-

VERSE

Uw plantenman
op de markt

KABELJAUWHAAS

(MOOIE DIKKE STUKKEN)

100 GRAM

1.99

KRUIDEN!
MET GRATIS

DEZE AANBI
EDIN
ZIJN GELDIG GEN
OP
DONDERDAG
31 MEI OP D
E
M

ARKT IN MIJD
RECHT!

WIJ BAKKEN TOT 17.00 UUR!!

AANBIEDINGEN
Grote lavendelpot van €14,95

nu €9,95

Vaste planten (o.a. lupine, salvia, lavendel)

€4,50, 2 voor €8,00

Volg ons op facebook bloemenvanwim

Facebook “f ” Logo
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Eerste high heel run op
de evenementensteiger
Regio - Aan alle gezellige dames
uit Uithoorn en omstreken zondag 3 juni gaat het gebeuren. De
eerste enige echte “High Heel run
in Uithoorn”. Je kunt je vooraf inschrijven bij Bruin-Café de Gevel.
Inschrijfgeld €2,50 per persoon.
Om 13.00 uur aanwezig om je
rugnummer op te halen en dan
13.30 uur na het startschot over
de zwart/grijze loper op je hoge hakken richting Esplanade,
om de boog heen en met gierende hakken weer terug naar
de eindstreep. Voor de 1ste, 2de
en de 3de plek zijn er geweldige prijzen en voor de pechvogel van de dag natuurlijk ook, je
zal je hak maar verliezen onder-

weg. Met dank aan de sponoren,
Wijnschuur Nes aan de Amstel,
de Choco Toko en My Fashi. Vanaf 17.00 uur komt Johnny Le Maire zingen en start de BBQ en dus
het wordt een waanzinnige gezellige hilarische dag waar je ook
nog wat kunt winnen. Even alles
op een rij: 12.00 uur DJ S.T.O.K.,
13.00 uur aanvang High heel run.
Inschrijven aan de bar 13.30 uur
start de High heel run. Vervolgens
als je wilt een bootcamp les waar
je je van te voren ook voor kun in- Op de foto v.l.n.r. Thera, Wilma, Pien, Reni en Miranda, daarachter Marcel,
schrijven (geen verdere kosten) Peter Coen, Johan, Marco en Pascal. Sonja Brommer, Peter van Asselen en
17.00 uur zanger Johnny Le Mai- Jimmy de Koning ontbraken deze keer.
re. Vanaf 17.30 uur de BBQ, ook
hier graag van te voren inschrijven. Dit kost €15,- per persoon.

Vinken 3 kampioen

Shantykoor zoekt met
spoed accordeonist(e)
en dirigent(e)
Regio - Shanty en zeemanskoor
de Turfschippers uit Vinkeveen is
een veel gevraagd koor in De Ronde Venen en de verre regio. Optredens op diverse evenementen,
festivals, verjaardagen en huwelijksfeesten. Het koor wordt geprezen om het afwijkende repertoire en het prachtige combo wat
het koor begeleid. Het koor bestaat uit 34 zingende leden, 1 dirigent, 6 combo leden, w.o. een gitarist, toetsenist, 2 accordeonisten, kleine trom en grote trom, 2
dames die de catering en kleding
verzorgen. Het bestuur bestaat uit
6 enthousiaste personen. Zij zijn
een officiële vereniging welke is
ingeschreven bij de KvK. Het koor
repeteert 1 x per 2 weken (oneven
weken) op de dinsdagavond van
19.30 uur tot 21.30 uur. Na afloop
even gezellig samenzijn en bijpraten. Ze hebben ca 22/26 optredens per jaar en in de maand juli
houden ze een kleine pauze. Eind
augustus van elk jaar organiseren
zij hun eigen Shantyfestival met 1
podium bij Cultureel Centrum De
Boei in Vinkeveen met heel veel
bezoekers. Klein, knus maar o zo
gezellig. Dit jaar al voor de 6e keer.

Vinkeveen - In de thuiswedstrijd
afgelopen zaterdag tegen SDO 4
uit Kamerik heeft het derde seni-

orenteam van De Vinken zich definitief tot enige kampioen gekroond. Eigenlijk was De vinken

Wies Gloudemans en Marcel
Dekker winnen slotdrive
Regio - Maandagavond jl. werd
met 26 paren in de barzaal van
sporthal de Scheg tijdens de feestelijke afsluiting van de BVU competitie 2017-2018 om de eer van
de avond gestreden. In de A-lijn
ging de 1”plaats met 68,08% naar
Wies Gloudemans en Marcel Dekker de 2e plaats werd ingenomen
door Bep en John de Voijs met
64,24% en op eerbiedwaardige
afstand eindigde Greet & Henk
Stolwijk met 55,90% op de 3e
plaats. De algemeen kampioen
van het seizoen 2017-2018 zal in
de ledenvergadering bekend ge-

Regio - Het Schipholfonds heeft
maandag jl. een bedrag van
€ 31.897,- gedoneerd aan Uithoornse Wieler Trainings Club
(UWTC) in Uithoorn voor de
startheuvel van de nieuwe BMXbaan. Floris Vels, bestuurslid van
het Schipholfonds, overhandigde de cheque tijdens de feestelijke en sportieve opening van de
BMX-baan aan Olaf van der Wijngaard, voorzitter afdeling BMX.
Floris Vels: “Deze gloednieuwe

B-lijn
In de B-lijn waren Henk van der
Schinkel en Fons Roelofsma ongenaakbaar en gingen met de 1e
plaats strijken en dat deden ze
met een score van 60,50%. Op de
2”plaats eindigde het gelegenheidspaar Ludy Bonhof en Elisabeth van den Berg met 57,17%.
De 3”plaats ging alweer naar een
gelegenheidspaar, Bep Braakman
en Kees Geerlings en zij scoorden
een mooie 56,17%.

BMX-baan is met vereende krachten tot stand gekomen, nadat
de club moest verhuizen vanwege woningbouw. De baan is geschikt voor zowel nationale als internationale wedstrijden en zal
daarnaast natuurlijk ook intensief
worden gebruikt door de ruim
150 BMX-leden. BMX is een groeiende sport en het Schipholfonds
geeft graag een donatie voor het
belangrijkste deel van de baan,
de startheuvel.“

leeuw Govani
mishandeld en doodsbang

de wedstrijd die 2-2 eindigde. Zaterdag ging Argon op bezoek bij
VVIJ, de nummer 3 van de competitie. Maar helaas voor hun, dit
keer was Argon niet alleen met
inzet beter, voetballend had VVIJ
het nakijken.
Al snel stonden de Argonauten
0-3 voor door goed samenspel.
Het lukte VVIJ na rust om 2 keer
te scoren, Argon werd wat makkelijk, ondanks dat het 2de doelpunt van VVIJ overduidelijk buitenspel was. Eindstand 2-3. Met
opgeheven hoofd kon Argon IJsselstein verlaten, 3 winstpunten
namen de Argonauten mee naar
Mijdrecht, het was een goede afsluiting van een plezierig seizoen.

Gevaarlijk
Na rust kwamen Johan Kroon en
Pascal Hoogeboom in het veld
voor Marco en Coen, Miranda de
Haan had inmiddels Reni Lommers vervangen. Het allereerste
schot van Johan was meteen ook
een doelpunt, 7-4. Onder de korf
was Peter Koeleman gevaarlijk; hij
verzilverde een kansje: 8-5. En ook
Miranda de Haan mocht vrij aanleggen en van afstand scoren: 9-5.
SDO scoorde tegen, maar een afstandsschot van Thera Bach zorgde voor de 10-6. De kampioen liep
nu definitief weg; Miranda krijgt
een strafworp, die benut wordt
door Marcel, 11-6. Het laatste wapenfeit voor De Vinken was van
Pascal Hoogeboom; door middel van een vlijmscherp afstandsschot werd het 12-7. Het werd in
de laatste minuten toch nog even
spannend, omdat de krachten
uit de Vinkenlichamen vloeiden,
maar Vinken 3 trok de winst netjes over de eindstreep en zo was
het kampioenschap een feit.

maakt worden en tot die tijd blijft
het spannend.

Argon Mo13-1 stunt in
competitie
Mijdrecht - De Argonauten hebben afgelopen donderdag en zaterdag voor een ware stunt gezorgd in de competitie tegen
nr. 1 en 3. Argon, die nummer 8
staat, kreeg donderdag Ouderkerk Mo13-1 op bezoek die koploper is en het kampioenschap
al veilig wou stellen. Helaas voor
Ouderkerk, de champagne kon
terug in de koeling. Argon was
voetbaltechnisch de mindere,
maar qua inzet, doorzettingsvermogen en goed keeperswerk de
overheersende partij. Alle meiden bleven druk zetten en doordat Ouderkerk goed overspeelde moesten ze heel veel lopen.
Aangemoedigd door alle supporters werd het een zeer spannen-

onehander van Peter zorgde nu
voor de 5-4 voorsprong. Koeleman zorgde ook voor de 6-4 ruststand door een doorloopbal te
scoren.

Schipholfonds doneert
€31.000 voor BMX baan UWTC

Voor de organisatie hiervan is een
festivalcommissie samengesteld.
Verlaten
M.i.v. 1 juli gaat één van de accordeonisten het koor verlaten
i.v.m. zijn drukke agenda van de
2 bands waarin hij speelt. Met
spoed zoeken zij daarom een
accordeonist(e) die het combo
wil komen versterken. Ongetwijfeld zijn er accordeonisten m/v in
De Ronde Venen of in de regio die
hierin geïnteresseerd zijn. Heeft
u zin, dan nodigen zij u van harte uit om eens te komen praten
en te luisteren. Ook de dirigent,
die vanaf de oprichting betrokken is geweest, heeft aangegeven
het wat rustiger aan te willen gaan
doen en wil graag gaan zingen in
het koor. Zij zijn daarom, ook met
spoed, op zoek naar een enthousiaste dirigent(e) die zijn “baton”
over wil nemen. De dirigent wil,
indien noodzakelijk, ook een “reserve” rol blijven spelen. Bent u
enthousiast, neem dan contact op
met onze voorzitter Bert van Asselen op voorzitter@deturfschippers.nl voor het maken van een afspraak.

al kampioen. Wel kon Atlantis 3
nog gelijk komen, als De Vinken
geen punten meer zouden halen
in de resterende wedstrijden. Eén
punt was voldoende om echt alleen kampioen te zijn. SDO Kamerik 4 is de tegenstander. Onder leiding van arbiter Jelle Mul gingen
de teams onder de snikhete lentezon aan de slag. In het eerste aanvalsvak van Reni Lommers, Thera Bach, Peter Koeleman en Marcel SintNicolaas kreeg Reni al snel
een strafworp mee, maar vakgenoot Marcel miste. Even later verdiende Reni opnieuw een strafworp, deze werd wel benut door
SintNicolaas: 1-0. In de volgende aanval met Wilma Hoogendoorn, Pien Koedijk, Coen Verlaan
en Marco Griffioen was het na een
paar verdienstelijke pogingen
al snel raak voor Marco: een afstandsschot ging door het mandje: 2-1. Niet veel later knalde de in
Kudelstaart wonende lange man
de 3-1 op het scorebord. SDO
bleef keurig bij en zo bleef het
een zeer spannende, maar ook
sportieve wedstrijd. Een afstandsschot van Peter Koeleman, bracht
de thuisploeg op twee punten
voorsprong: 4-2. SDO kwam weer
op gelijke hoogte, 4-4 maar een

Lees het schrijnende verhaal van leeuw Govani
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Nel en Ton winnaars
Clubkampioenschap

Finale competitie Bridgevereniging Mijdrecht

De Ronde Venen - De finale Clubkampioenschap Matchplay Par 3 van Golfclub Veldzijde is zondag 27 mei gespeeld
op Golfpark Wilnis. Bij de dames
is Nel Lindeman uit Mijdrecht als
kampioen geëindigd. Bij de heren ging de titel naar Ton Wesseling uit Uithoorn. Wetenswaardig
is dat Nel Lindeman de titel ook
haalde in 2014, 2015 en 2017.
Het aantal inschrijvingen was dit
jaar beperkt. Van de ruim 350 leden hebben 14 heren en 8 dames
zich aangemeld voor de clubkampioenschappen. Bij de heren
zijn voorrondes gespeeld om uiteindelijk op 8 heren uit te komen
die mee konden doen. De spelers
hebben in de ochtend van 27 mei
twee wedstrijden over 9 holes gespeeld en ’s middags een wedstrijd gespeeld over 18 holes bij
warm weer met een paar verkoelende dikke regendruppels.

Mijdrecht - Donderdag 24 mei
speelde de donderdagmiddagclub haar laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. De spanning was groot in de verschillende lijnen, waar de verschillen
soms maar enkele tienden van
punten waren. Dus waren de paren sterk geconcentreerd om de
tegenstanders in de punten te
passeren.
De uitslag van deze dag wordt
eerst gegeven en daarna de eindstand. De A-lijn: 1. Gerda van Duren & Tiny Zwebe 62,85%, 2.
Jan Bunnik & Corry Twaalfhoven 60,07% en 3. Ingrid Voskamp & Ria van bergen 55,56%.
De B-lijn: 1. Hubertine van Buul
& Nel Lindeman 59,73%, 2. Tineke Venhuizen & Carla de Goede
59,49% en 3. Ria Versteeg & Ben
Gabriel 57,83%. De einduitslag
van de lentecompetitie is: A-lijn:
1. Jan Bunnik & Corry Twaalfhoven 55,61%, 2. Elisabeth & Nan

en bracht zondagochtend vroeg
zijn golfset naar de golfbaan. Ton
speelde met golfclubs van Ad en
werd clubkampioen. Dat verdient
een extra compliment.
Dames
De strijd bij de dames werd zonder voorrondes gespeeld door
het beperkte aantal deelneemsters. Nel Lindeman uit Mijdrecht
is eerste geworden. Zij won na
twee ongeslagen rondes over 9
holes in de ochtend ’s middags
van Yvonne Meulenbelt uit Wilnis in een spannende 18 holes
wedstrijd. Marjolijn Stassen uit
Mijdrecht werd derde.
Op de foto de twee clubkampioenen Matchplay Par 3 Ton Wesseling en Nel Lindeman.

Vinkeveen - VB Fysio is een zelfstandige fysiotherapiepraktijk,
gespecialiseerd in de diagnostiek
en revalidatie van (sport)blessures. De expertise richt zich vooral op knie- schouder- heup- en
enkelklachten. Met name enkelen knieklachten zijn veelvoorkomende blessures binnen de voetbalsport. De kennis en kunde van
de fysiotherapeuten van VB Fysio
op het gebied van de orthopedische revalidatie maakt de samenwerking tussen s.v. Hertha en VB
Fysio compleet.
Fysiotherapeut Thomas Liesveld
van VB Fysio, is als fysiotherapeut/verzorger al enige tijd verbonden aan het eerste elftal van
s.v. Hertha. Hij begeleidt zowel de
trainingen als de wedstrijden en
heeft de mogelijkheid om acute
letsels te onderzoeken in de beschikbare behandelruimte op het
sportcomplex van s.v. Hertha.

Heren
Bij de heren werd wedstrijdorganisator Ton Wesseling uit Uithoorn eerste, gevolgd door Peter Leeuwenburgh en met als
derde prijswinnaar Cor Meulenbelt uit Wilnis, de titelverdediger.
Ton speelde met een geleende
set. Zaterdagavond kwam hij er
tot zijn schrik achter dat zijn golfset in de auto lag die in de garage stond die pas na de start van
de wedstrijd weer open zou zijn.
Als linkshandige speler was de
keuze beperkt. Ton heeft na middernacht linkshandige clubgenoot Ad Heesters uit Woerden
gebeld. Ad hielp Ton uit de brand

Atlantis C1 wordt voor
de derde keer kampioen
Mijdrecht – Op zaterdag 26 mei
vertrok het door TTC Projecten
B.V. gesponsorde C1 team naar
Zeist voor een belangrijke wedstrijd tegen RDZ C1. Als deze
wedstrijd gewonnen zou worden, zou de C1 voor de derde
keer op rij kampioen worden. Nadat eerst al het kampioenschap
werd behaald in de najaarscompetitie, gevolgd door het kampioenschap in de zaalcompetitie,
kon nu ook het kampioenschap
gepakt worden in de voorjaarscompetitie. De temperaturen waren hoog en er moest gespeeld
worden op gras, dus het beloofde
een zware wedstrijd te worden.
De dames van de C1 waren zeer
gemotiveerd om deze wedstrijd
te winnen en zorgden, ondanks
de warmte, voor een goede voorbereiding op de wedstrijd.
Aanval
De wedstrijd begon met in de
aanval Lisanne Troost, Eva van
Rossum, Silke van Scheppingen en Emma Brokx. In de verdediging begonnen: Lotte Gortenmulder, Sanne Verwer, Maud
de Jong en Rony Gerkes. Lisanne opende de wedstrijd met een
doorloopbal, waardoor Atlantis op een 0-1 voorsprong kwam.
RDZ liet het er niet bij zitten en
scoorde 2 maal, waardoor zij op
voorsprong kwamen, 2-1. Maar
Atlantis kwam hier om te winnen, dus er werd hard gestreden.
Sanne maakte een mooie doorloopbal en Silke legde er twee afstandschoten in, zodat de stand
weer in het voordeel van Atlantis was, 2-4.
Maar toen kreeg RDZ vleugels. Zij
wisten maar liefst vier keer te scoren, waardoor de ruststand uitkwam op 6-4 en Atlantis wist dat
deze wedstrijd nog lang niet gewonnen was. Er moest een tand-

Samenwerking S.V.
Hertha en VB Fysio

je harder gewerkt worden. En dat
viel niet mee op een open grasveld in de brandende zon.
C1
Maar de dames van de C1 wilden
pertinent deze pot winnen, dus
na de rust schoot Maud van afstand de bal door de mand. Ook
Lotte en Lisanne wisten te scoren, waardoor Atlantis toch weer
een punt uitliep op RDZ, 6-7. Een
spannend verloop. RDZ wist de
aansluiting te houden en vlak
voor de extra drinkpauze, werd
de stand 7-7. Alles was dus nog
mogelijk en de wedstrijd was nog
maar kort.
Maud en Rony scoorden allebei
een prachtig doelpunt, waardoor
de C1 weer op voorsprong kwam
te staan, 7-9. Ook RDZ scoorde
nog een keer, 8-9. En toen brak
de langste laatste minuut aan van
de wedstrijd. RDZ kreeg nog een
aantal kansen, maar deze kansen werden niet benut, door de
uitstekende verdediging van Atlantis. Het verlossende fluitje van
de scheidsrechter zorgde voor
een luid gejuich van de dames
van de C1. Gewonnen! En wederom kampioen, een zeer knappe
prestatie en dik verdiend na deze spannende wedstrijd, waarin alle speelsters hebben laten
zien dat ze hebben gevochten
tot het laatste moment. Goed samenspel, doorzettingsvermogen,
mooie kansen gecreëerd en prima verdedigd. Een terecht kampioenschap.
Op zaterdag 2 juni om 11.00 uur
spelen de dames van de C1 hun
laatste wedstrijd in deze competitie tegen EKVA C1 uit Almere op
het korfbalveld van KV Atlantis in
Mijdrecht. Dus mocht u de kampioenen nog in actie willen zien,
kom dan aanmoedigen en kijken
op het korfbalveld.

PK sport
De locatie van de praktijk VB Fysio bevindt zich binnen het sportcentrum PK Sport, waar de fysiotherapeuten gebruik kunnen maken van alle beschikbare middelen en ruimtes om de geblesseerde sporter optimaal te kunnen la-

ten revalideren. Tevens is het ideaal om in het voor- en naseizoen
kracht- en stabiliteitstrainingen
te geven met een preventief karakter. Immers, een goede voorbereiding heeft een positieve invloed op prestaties!
VB Fysio heeft de afgelopen 15
jaar een intensieve samenwerking opgebouwd bij zowel de lokale huisartsen alsook bij de orthopedisch chirurgen in de regio.
Mede-eigenaar Emile van Bruggen vertelt over de trend van de
stijging van voetbal blessures.
Oorzaken hiervoor zijn de groeiende belangstelling voor het damesvoetbal en en de uitbreiding van het spelen en trainen op
kunstgras. Om deze reden is het
belangrijk een specifiek en een
preventief kracht- en stabiliteitsprogramma te ontwikkelen ter
voorkoming van onnodige voetbalblessures. Dit programma zal
worden geïmplementeerd in de
trainingen. Emile geeft aan om
met zijn team en met de voetbalcoaches het komende seizoen
hierop te focussen. Op korte termijn gaat Emile samen met een
orthopedisch chirurg een bijeenkomst organiseren om hun visie
te presenteren.

van den berg 53,99% en 3. Richard van Heese & Hans Leeuwerik 53,86%. Dit laatste team stond
tweede op enkele tiende punten
van de winnaars, maar door een
paar verrassende biedingen werd
uiteindelijk de tweede plaats verspeeld. B-lijn: 1. Huub & Hennie
van der Reep 59,95%, 2. Bram &
Tiny van Klaveren 55,73% en 3
Cees Mulder & Frank van der Laan
53,32%. En tenslotte de C-lijn: 1.
Team Bart Groenevelt 60,38%, 2.
Ruud Pfeiffer & Ria Matthiessen
59,56% en 3. Jannie & Teus Koppen 54,12%.
De wedstrijdcommissie gaat promotie ,degradatie en de clubkampioenen bepalen. Volgende
keer wordt de slotdrive gespeeld.
Wilt u eens meespelen? We beginnen weer op de eerste donderdagmiddag in september.
Voor meer informatie zie de
web site: www.nbbclubsites.nl/
club/1010.

Argon Jo15-3 kampioen
Mijdrecht - Het is de Argonauten
gelukt, , om ook bij Abcoude te
winnen met 5-, wat resulteert in
een overduidelijke nummer 1 positie in de competitie, het kampioenschap is een feit! Met een imponerend doelsaldo en weinig
tegendoelpunten, iets wat weinig teams van Argon kunnen evenaren. Een supersnelle voorhoe-

de, een hardwerkend middenveld, een ijzersterke verdediging,
inzet, instelling, vertrouwen en
kwaliteit zijn de beste woorden
om dit team te omschrijven. Nimmer is het ze lastig gemaakt, altijd
hebben zij hun spel gespeeld en
zich nooit aangepast aan de tactiek van de tegenstander. Alleen
kampioenen kunnen dat.

Argon in doelpuntrijke
wedstrijd nipt onderuit

Driehuis Sterren sporten!
De Ronde Venen - Woensdag 23
mei stonden de leerlingen van
de Driehuisschool om half negen niet voor hun schoolgebouw,
maar voor de ingang van H.V.M.
in de Proostdijstraat. De jaarlijkse sportdag stond deze dag
op de kalender! In de vroege regenachtige ochtend werden er
acht clinics “ uitgezet”. De kinderen van groep 1 t/m 8 hadden op
school al hun favoriete clinics gekozen. Zij konden kiezen uit: atletiek, dans, hockey, korfbal, bootcamp, yoga, voetbal en American
Football. Onder deskundige leiding van onze enthousiaste gastdocenten hebben zij fanatiek hun
clinics gevolgd. De kinderen hebben op een speelse wijze kennis
gemaakt met sporten die ze nog

niet kenden. De ouderraad verzorgde de catering in de vorm
van limonade of water, koek en
een ijsje. Zo konden zij makkelijk tot half één doorgaan. Op dat
tijdstip gingen alle kinderen op
de tribune zitten. Daar werd keihard geapplaudisseerd voor Leo
van sport- en healthclub Amstelhof, Eric en Nicole van Optisport,
Richard van Kids Aktief, Kimberley van Let’s dance Amstelhof, Eva, Marit en Eva van H.V.M.
, Anouk van kv. Atlantis, yoga van
Agnes Roethof en Mike en Sander van sv.Argon. Moe maar voldaan gingen alle kinderen daarna
naar huis. De volgende dag vroeg
een kleuter :“juf, mogen we morgen weer?”. Dit is een mooi compliment aan alle gastdocenten.

Mijdrecht - De laatste wedstrijd
in de hoofdklasse speelde Aegon
in en tegen FC ’s-Gravenzande en
het is een nipte 4-3 nederlaag geworden. Twee jaar geleden werd
Argon hier kampioen in de eerste
klasse en de gastheren gingen de
nacompetitie in. Dat leverde toen
niets op, maar een jaar later werden ze toch kampioen. Uiteraard
was er nu geen gedrang om het
sportpark binnen te komen, de
wedstrijd van nu ging nergens
meer om. Een goede gelegenheid voor Ron van Niekerk om
een handvol jeugdspelers in te
zetten, JO19 had zaterdag geen
competitie vanwege een sterfgeval bij tegenstander AFC. Deze wedstrijd wordt nu op woensdag gespeeld. Een viertal stond in
de basis en één viel in de tweede
helft in.
Onder druk
De gastheren zette Argon behoorlijk onder druk maar kansen
zagen we in de eerste helft niet.
Argon kreeg in de eerste helft een
drietal goede mogelijkheden en
benutte er één. Het werd 0-1 door
Mark van der Weijden die de bal
een beetje in de kluts gemakkelijk mee kreeg en bracht met laag
gericht schot de stand op 0-1. Vijf
minuten later de tweede mogelijkheid voor Argon, een pass van
Maikel van de Water bracht de bal
op links bij Dylan Bergkamp die
vervolgens ineens binnenschoot
maar de bal stuiterde bij de tweede paal weer in het veld.
Daarna zagen we pogingen van
de thuisploeg, Romero Antonioli greep tijdig in op een aanstormende Broos, en Van Meerten
schiet over een leeg doel nadat

Antonioli het doel voor een mislukte actie had verlaten. Pogingen van Vermolen en weer Van
Meerten werden door Antonioli verijdeld.
Bij Argon schoot Ilias Orrech recht
op keeper Koning af en een solo
van Mark van der Weijden liep
ook dood op de sluitpost. Tien
minuten voor het rustsignaal paste Bas Boelhouwer op Dylan Bergkamp maar ook die vond nog niet
de juiste richting.
Nog zes doelpunten
Vlak na rust kwam ’s-Gravenzande op gelijke voet, een slippertje
in de Argondefensie werd door
Broos dankbaar aanvaard en met
een handig boogballetje passeerde hij Antonioli 1-1.
Na de wissel Stan van Scheppingen voor Rachad Madi ging
de thuisploeg meer druk zetten.
Maar doelpunten bleven uit tot
de laatste twintig minuten. Eerst
kwam Argon nog op voorsprong
door een goal van Mark van der
Weijden maar daarna ging het
snel, 2-2 door Broos en de 3-2
was een pegel van Verduijn. Romero Antonioli was inmiddels
vervangen door Nordin Vis maar
een afstandsschot van Dag dat
via onderkant lat in de kruising
sloeg was onhoudbaar 4-2. Enigszins geflatteerd maar Dylan Bergkamp maakte de stand dragelijker door de 4-3 stand op het bord
te schieten.
Argon speelde met:
Antonioli (75. Vis), Y. van Doorn,
Boelhouwer, Rood, Tichelaar, Van
de Water, Van der Weijden, Zorn,
Orrech (68. Sporkslede), Madi (55.
Van Scheppingen), Bergkamp.
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UWTC lid Guus Zantingh behaald
er e over nn n v n t se oen
nieuwelingen. Sven moest 3 rondes rijden en hij zat er lekker bij in
het peloton. In de eindsprint reed
hij naar de 20e plaats.
Bij de amateurs was een kopgroep van 5-6 man ontsnapt.
Toen de bel voor de vijfde en laatste ronde luidde ging het peloton
vol in de achtervolging. Voor het
publiek in Nes dus lang afwachten wat er in die laatste 12 km’s
zou gebeuren. Het werd dus een
massasprint en Bart eindigde als
6e.
Regio - Zondag 27 mei zijn de
UWTC wielrenners Leen Blom,
John Tromp en Guus Zantingh
naar de Bollenstreek geweest om
in Lisse veteranen wedstrijden te
rijden. Na het startsein bij de 69+
werd er door een aantal renners
volop gedemarreerd vooral door
Gerard Albrink, maar niemand
kon aan het peloton ontsnappen. Het draaide uit op een massasprint en hierbij was Guus Zantingh uit Mijdrecht de snelste, 2e
werd Cees Verdouw uit Driebruggen en 3e Piet Gruteke uit Rotterdam. Leen Blom finishte als 8e. Bij
de 60+ ontstond even voor half
koers een kopgroep van 5 renners onder aanvoering van Henri Spijkers en zij bouwden een ruime voorsprong op en wisten deze te behouden tot de finish. De
wedstrijd werd gewonnen door
Willen Hus uit Voorburg, 2e werd
Martin Pruijsers uit Rotterdam en
3e Henri Spijkers uit Den Haag.
John Tromp eindigde als 8e.
Joop van Nimwegen klassement
Donderdag 24 mei is de 6e wedstrijd voor het Joop van Nimwegen klassement gereden en John

Tomp is daar 3e geworden. Na 20
minuten koers reden 4 renners
weg uit peloton, namelijk Ron
Pfaffen (leider in het klassement)
Hans Lap, John Tromp en Arjan
Goudsbloem, die in eindspurt,
1,2,3 en 4 werden. In de eindspurt
van het peloton pakte Arie Blomberg de 5e plaats. Op dit moment
staat John Tromp 4e in het klassement.
Vereniging van het jaar
Helaas is UWTC geen provincie winnaar geworden in de verkiezing van het jaar. Wij bedanken iedereen die op ons gestemd
heeft en feliciteren provinciewinnaar Racing Club Zaandam.
Ronde van Nes ad Amstel
Vrijdagavond 25 mei stond Nes
ad Amstel weer in het teken van
de ronde. Een parcours van 12
km lengte met start/finish in het
pittoreske Nes. Vier categorieën
starten 1 minuut na elkaar, amateurs, sportklasse, nieuwelingen en dames. Voor UWTC maar
2 deelnemers in deze grote startvelden. Bart de Veer bij de amateurs en Sven Buskermolen bij de

Stichting dorpentocht
fiets on
eer
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 kinderverjaardag weer een echt gezinsfeest!

Ronde van Kortenhoef
Na 30 jaar stond op zondag 27
mei de ronde van Kortenhoef
weer eens op het programma.
Reden 30 jaar geleden oa de profrenners (na de Tour de France)
hun rondjes in Kortenhoef. In
2018 mochten de jeugd, sportklasse/masters 40+ en elite/beloften/amateurs van start in Kor-

tenhoef. Mooi weer zorgde voor
behoorlijk wat publiek langs
het parcours. Voor UWTC deed
Bart de Veer mee en zijn groep
mocht ruim 75 km’s wedstrijd afleggen. Het 3-ronde klassement
zorgde bij de derde sprint voor
een kleine voorsprong van een
aantal renners. Na enkele rondes wisten nog enkele renners
de oversteek te maken en ontstond een kopgroep van 13 man.
Gestaag bouwde zij een mooie
voorsprong op. Totdat de jury de
koers moest stilleggen aangezien
de brandweer een oproep had
gekregen en het parcours moest
kruisen. Na deze korte onderbreking mochten de kopgroep weer
met voorsprong vertrekken en
moest het peloton met Bart weer
in de achtervolging.
Even leek het of het peloton wat
dichterbij de kopgroep kon komen, maar uiteindelijk werd de
voorsprong van de kopgroep
steeds groter. In de eindfase van
de wedstrijd brak ook de kopgroep in stukken. En waren er uit
het peloton weer twee groepjes
weggesprongen. Bart reed naar
de 16e plaats.

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 beTwee afstanden
De Dorpentocht 2018 kent net als kend om de goede organisatie en
voorgaande jaren weer twee af- brengt u langs de meest schittestanden; de traditionele afstand rende plekken in de omgeving.
is natuurlijk de 55 kilometer; de En zoals u gewend bent ieder jaar
korte route is circa 35 kilometer. een andere route. De Stichting
Maar het maakt niet zoveel uit Dorpentocht steekt elk jaar veel
welke afstand u fietst, het is veel tijd en moeite in het vinden van
belangrijker dat u fietst. Want dan fietspaden waar u nog niet eerder
kunt u weer genieten van een ge- geweest bent.
zellige dag in een mooie omge- En na afloop van uw fietstocht
ving tijdens een zorgvuldig voor- ontvangt u zoals gebruikelijk nabereide fietstocht, en dit alles ten tuurlijk het fel begeerde erelint.
Deze fraai uitgevoerde herinnebehoeve van het Goede Doel.
De startposten liggen dit jaar in: ring is uw bewijs van deelname.
Amstelveen, Amsterdamse Bos, Er zijn fietsers die intussen alle 40
Sloten, Badhoevedorp, Schiphol voorgaande exemplaren hebben
Noord, Aalsmeer en Uithoorn. verzameld.
Onderaan dit artikel en op de
website www.dorpentocht.net Kosten
zijn de exacte adressen en afstan- De kosten van deelname zijn
den vermeld. Bij veel van deze nog steeds €4,50 (op de dag van
startplaatsen zijn voldoende par- de tocht), maar u betaalt slechts
keerplaatsen voor het geval u er €3,50 als u vooraf bij één van de
voor kiest met de auto naar de voorverkoopadressen een deelstart te komen.

Verrassend slot bij
Bridgeclub de Legmeer
Regio - De aanhouder wint werd
weer eens al te zeer waar op deze laatste avond van de parenbridgecompetitie. Stonden in de
A-lijn van meet af aan tot de laatste avond Rina en Gerard boven
aan, aan het einde waren ze in
volle vaart gepasseerd door een
ontketende groep achtervolgers.
Van deze groep smaakten Joop
van Delft, met een beetje hulp
van Marcel, en Frans Kaandorp
het ultieme genoegen als beste
van de club te eindigen met een
gemiddelde score van 53,67%.
Ook Mieke van den Akker & Lijnie Timmer werden beloond door
hun eindsprint, met 53,45% zaten
ze uiteindelijk maar een banddikte achter Joop & Frans.
Voor Jan de Jong & Theo Klein
was de achterstand in het klassement te groot, maar ze werden
deze keer wel mooi eerste met
een prima 62,71%. In de B-lijn
viel ook een uitzonderlijke prestatie op. Anton Berkelaar & Wim
Röling, net ontstegen uit de Clijn, gingen “er op en er over” en
nu het stof is opgetrokken blijken
ze als eerste, met 54,54 % doorgestoten te zijn naar het bridge Walhalla van de club.

Pellekaan met 58,75% en dat mag
ook opmerkelijk genoemd worden. Idem voor An Greven & Rob
Bakker, die als derde met 56,24%
ook hun hoogtevrees in deze lijn
de baas werden.
Om het patroon van deze avond
door te trekken waren er in de Clijn eveneens bloedstollende ontwikkelingen. Riet & Wim Beijer
leken, zoals vorige week al opgemerkt, door drie zestiger scores op rij soeverein naar de B-lijn
te gaan. Edoch, een laatste score van net onder de vijftig wierp
ze terug naar net nog de vierde promotie plaats. De kanjers in
deze lijn zijn zonder enige twijfel To van der Meer en Elly Belderink, die tevens als het paar met de
meeste jaarringen, met 58,33%
gemiddeld over zes avonden als
eerste weer in de B-lijn zijn aangekomen.
De tweede bevordering was voor
Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman met behulp van
boekje 1 en 57,23%, maar die zijn
natuurlijk een stuk priller! Marijke & Ger van Praag moesten deze
keer iets toegeven en gaan met
56,69% als derde paar door.
De gezakte paren van deze ronde zullen met deze uitkomst heGewaagd
laas moeten overzomeren. Maar
Renske en Kees Visser zijn ook oefening baart kunst, en dat kan
weer terug op het hoogste ni- met het Zomerbridge dat vanveau als tweede met 54,29% en af woensdagavond 6 juni tot en
het zelfde geldt voor Stenny & met 29 augustus door Bridgeclub
Herman Limburg die als derde De Legmeer in Dans & Partycenpaar op 54,26% eindigden.
trum Colijn, Industrieweg 20 te
Wel aan elkaar gewaagd dus. Ger- Uithoorn, georganiseerd wordt.
da van Liemt & Els van Wijk moe- Inschrijven kan per e- mail gerten er ook aan geloven, ze be- daschavemaker@live.nl, per tezetten met 52,56% knap de vier- lefoon 06- 83371540 of tussen
de promotie plek. Eerste op de- 19.15 en 19.30 uur in de zaal. De
ze laatste avond werden Sandra kosten bedragen €6,- per paar en
Raadschelders & Marja van Holst de aanvang is om 19.45 uur.

nemerskaart 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).
Startplaatsen
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
Er kan gestart worden vanaf 9.00
uur tot 14.00 uur
Alle posten sluiten uiterlijk 17.00
uur.

Controle
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
andere langs de route gelegen
horecagelegenheid iets nuttigen
of gewoon op een bankje in het
gras uw eigen lunch gebruiken.

Landskampioenschap
tennis bij TVM Mijdrecht
Regio - In het openingsweekend
van het Koop Lenstra Open Tennis Toernooi vinden de Nederlandse kampioenschappen 35+
plaats op het tennispark van TVM
Mijdrecht. Op zaterdag 16 en
zondag 17 juni strijden de beste
4 teams op het hoogste niveau
35+ om de landstitel. Ook het Heren 1 team van TVM Mijdrecht
maakt nog kans om mee te mo-

Donald Duck toernooi op
Qui Vive zeer geslaagd!

Regio - Wat een gezellige zondagochtend was het weer op Qui
Vive. Het Donald Duck toernooi
was weer georganiseerd voor de
Benjamins (1e jaars F) van HVM
en van Qui Vive. Dit keer werd
het, nadat het in maart al zo’n geslaagd toernooi bij HVM was, bij
Qui Vive gehouden.

De kinderen, die op deze leeftijd wel al hockeytraining hebben maar nog niet mee doen
aan de competitie op zaterdag,
maken hier via dit toernooi spelenderwijs kennis met het spelen van wedstrijdjes. Door middel van 3 tegen 3 speelde ieder
team 4 wedstrijdjes. Er stonden

gen te doen. De wedstrijden beginnen om 11.00 en de toegang
is gratis. Zelf inschrijven voor het
Koop Lenstra Open Tennis Toernooi? Dit kan nog tot 3 juni aanstaande.
Het enkelspel is op actuele rating
en de dubbelspelen zijn in de categorieën 3 t/m 8. Inschrijven
kan via www.tvm-mijdrecht.nl of
www.toernooi.nl.
allemaal enthousiaste kinderen
in het zonnetje te hockeyen wat
voor ontzettend veel gezelligheid
zorgde. De meeste kinderen gaan
volgend seizoen naar de F-jes en
mogen dan naast hun training
ook iedere zaterdag lekker wedstrijdjes spelen. Na 2 keer het Donald Duck toernooi gespeeld te
hebben weten de kinderen (en
ook hun ouders) nu hoe leuk het
is en wat ze kunnen verwachten
na de zomervakantie. En dat konden we zondag goed zien!!!

18

30 mei 2018

KDO JG1 wint dankzij 2e
reservekeeper Odette

Jet van Kooten 3e bij Districtskampioenschappen!

De Kwakel - Afgelopen zaterdag
was de laatste wedstrijd van de
competitie gepland tegen DIOS
in Nieuw-Vennep.
Door afwezigheid van de reguliere keepers wilde Odette wel
een keer proberen. Ze twijfelde
in het begin nog wel een beetje
maar na een aantal wedstrijdminuten kreeg ze de smaak te pakken. De beproefde verdediging
van KDO stond weer als een huis
Harm en Tom als de snelle verdedigers en Manisha en Kelly als
goede verstoorders van de opbouw van de tegenstander. Op
het middenveld waren Thomas,
Jack en Masin druk bezig om de
aanvallen van KDO voor te bereiden. Kansen kwamen er wel maar
als er op doel werd geschoten zat
er steeds weer een voet tussen
van een DIOS-speler. In de verdediging van KDO ging het eigenlijk precies hetzelfde en als er
dan een bal doorkwam dan stond
daar altijd Odette nog. Ze stond
geweldig te keepen en haar zelfvertrouwen nam met de minuut
toe.

Uithoorn - Op zaterdag 26 mei
vonden de Districtskampioenschappen Wedstrijdturnen in de
5e divisie plaats in de Turnhal
“Turn-inn” in Amersfoort. Via twee
voorwedstrijden in het rayon Amsterdam en via de Regiokampioenschappen van Noord-Holland
had de Uithoornse turnster Jet
van Kooten zich voor deze Districtskampioenschappen weten
te plaatsen. Dus al een hele eer
als je aan deze kampioenschappen mee mag doen! In de categorie Jeugd turnde de 13-jarige Jet
van Kooten een uitstekende wedstrijd. Van de 35 turnsters stond
Jet na de drie toestellen Vloer,
Sprong en Brug op de 1e plaats.
Maar als je de Balk als laatste toestel hebt, is de kans heel klein dat
je deze 1e plaats kunt behouden.
Jet turnde een mooie balkoefening met één grote wiebel, maar
géén val. Jet eindigde hierdoor
in het eindklassement op een hele mooie 3e plaats en mocht hiervoor de bronzen medaille in ont-

DIOS werd tegengehouden
kwam voor de voeten van Masin. Hij liet de kans niet liggen
en scoorde zijn 1e doelpunt voor
KDO. Na rust eenzelfde spelbeeld
waarbij KDO goed stond te verdedigen en misschien wel 5 of 6
kansen kreeg om de wedstrijd te
beslissen. In de combinatie ging
vaak de 2e pass niet goed waardoor de kans weer was verkeken.
Bij DIOS was er nog steeds hoop
op een beter resultaat omdat
KDO verzuimde het 2e doelpunt
te maken. Maar de DIOS-spelers
stuitte allemaal op de KDO-verdedigers. Van die wilskracht om
niemand te laten schieten op
het KDO-doel was Kelly het voorbeeld. Ze gooide zich vol voor
een schot van een DIOS speler en
blesseerde zich behoorlijk aan de
enkel en moest de wedstrijd staken. Gelukkig wisten Thomas en
Dylan een aanval een keer goed
uit te spelen waardoor Dylan de
2-0 kon maken. Uiteindelijk werd
er te laat in de wedstrijd nog gescoord door DIOS maar er was
geen tijd meer om verder terug te
komen. De spelers van KDO en DIDoelpunt
OS waren het allemaal eens. KDO
Uiteindelijk kwam er toch een heeft gewonnen door geweldig
doelpunt voor de rust voor KDO. keeperswerk van Odette. EinduitEen bal die door de keeper van slag DIOS JG1-KDO JG1 1-2.

Thamen honkballers
winnen ook van OVVO
De Kwakel - Op zondagmiddag
mochten de honkballers van Thamen op bezoek bij OVVO in Amsterdam. Na de eerste slagbeurt
had Thamen al zes punten weten te scoren door vijf honkslagen. OVVO weet in de gelijkmakende inning twee punten te scoren door twee honkslagen en een
veldfout, 2-6. Thamen weet zowel in de derde als vierde inning
nog een punt te scoren wat de
stand op 2-8 brengt. Echter OVVO
sprokkelt in vijfde inning op het
werpen van Orlando Martinez,
die Lieuwe Hoekstra op de plaat
had afgelost, ook nog een puntje
erbij, 4-8. In de zesde inning loopt
Thamen verder uit, een honkslag,
twee veldfouten en een vier wijd
zorgt dat de stand op 4-12 komt.
Echter OVVO weet in de gelijkma-

kende slagbeurt ook weer wat terug te doen. Orlando wordt na
een honkslag en een paar maal
vier wijd op de heuvel vervangen door Lucas Vos, die met de
honken vol zijn debuut maakt in
het eerste team van Thamen. OVVO weet nog drie keer te scoren,
7-12, maar dan gooit Thamen de
deur op slot. Thamen scoort in de
zevende inning nog twee punten
en weet er in de achtste inning
nog 7 bij op te tellen, wat de eindstand na ruim drie uur brengt op
7-21. Thamen heeft nog een druk
programma de komende week,
woensdagavond 30 mei om 19.30
uur krijgen de heren van Thamen
Herons uit Heerhugwoord op bezoek. Zondag 3 juni mogen zijn
op bezoek om 15.00 uur bij WSB
in Apeldoorn.

Legmeervogels haalt
alsnog de nacompetitie

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 24 mei
vond de 34e speelronde van
dit seizoen in de Schutse plaats
waaraan door 39 enthousiaste
kaartliefhebbers werd deelgenomen. Net voor hij met vakantie
gaat ging Maus de Vries er met
de eerste prijs van door. Hij wist
door uitgekiend te spelen 7267
punten te halen. Op ruime afstand moest Douwe Douwstra
met 6992 punten genoegen nemen met de tweede plaats terwijl Jan de Kuijer derde werd met
6911 punten. Ook deze avond
kwam weer iemand in aanmerking voor de poedelprijs. Dit keer
was Piet Luijten de sigaar. Met
veel moeite wist hij in totaal niet
meer dan 4975 punten bij elkaar
te sprokkelen en kwam hierdoor
in het bezit van de daarbij behorende troostprijs, een fles verrukkelijke wijn, welke hem de eerstvolgende kaartavond uitgereikt
zal worden.

Marsen
De marsenprijzen, bestaande
uit door DUO plant verzorgde
prachtige boeketten bloemen,
waren deze avond voor Gaby Abdesselem, Jaap den Butter, Gerrie
Ruimschoot en Cor de Beer terwijl de cadeaubonnen, eveneens
te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Riet de Beer, Gijs Brozius, Mia Kenter en Richard van
den Bergh. De marsenprijzen bestaande uit een fles wijn gingen
deze keer naar Maus de Vries ,Cor
de Beer en Gerrit Vink. Bij de verdeling van de prijzen was het in
ieder geval voor Cor en Riet een
bere gezellige avond.. Alle winnaars van harte proficiat. De
eerstvolgende kaartavond vindt
weer plaats op donderdag 31
mei in de Schutse, Merodelaan 1
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
Ook dan is iedereen uiteraard
weer van harte welkom.

Uithoorn - Vrijdagavond 25 mei
was er alweer de laatste klaverjasavond van dit seizoen bij Legmeervogels. Na vele jaren van organisatie zijn Hein Nieuwendijk
en Roy Kuilenburg gestopt met
de organisatie. Zij werden deze avond dan ook hartelijk bedankt voor hun inzet. Het duo
Nieuwendijk, Kuilenburg wordt
opgevolgd door een trio. Gerrit
Vink, Henny de Vries en Isabelle v
d Giesen namen volgend seizoen
het stokje over.
Dan nog even de uitslag van de
laatste klaverjasavond van dit
seizoen, 1ste is geworden Cor

de Beer, 6985 punten. Op de
2e plaats met 6961 punten Patrick Lebesque. De 3e plaats Riet
de beer met 6873 punten. De
4e plaats is gegaan naar Ria Verhoeff’ 6738 punten en als 5e is
geëindigd Gerard Compier met
6729 punten. De poedelprijs is
gegaan naar Tom Brozius met
5135 punten. De hoogste partij
is gespeeld door het koppel Patrick Lebesque en Peter Bogget
met 2270 punten. De partij waar
het even niet mee heeft gezeten
is gespeeld door het koppel Willen Boer en Louis Franken met
747 punten.

Klaverjasseizoen ten
einde bij Legmeervogels

Uithoorn - Wil Legmeervogels
een kans behouden om de nacompetitie te halen dan moest er
allereerst thuis gewonnen te worden van het altijd lastige te bestrijden Hoofddorp. Als dit dan
zou lukken, winst op Hoofddorp,
ook dan is Legmeervogels er nog
niet. DEM moet ook nog eens
winnen van Fortuna Wormerveer
de kampioen in de 1ste klasse. Nu
Legmeervogels wint met 5-3 van
Hoofddorp en DEM verslaat Fortuna Wormerveer met 3-2. Hierdoor krijgt Legmeervogels de periodetitel van Fortuna Wormerveer. Als hoogst eindigende in de
eind rangschikking en nog niet in
het bezit van een periodetitel.
De nacompetitie gaat al snel van
start. Donderdag 31 mei om 20.30
uur speelt Legmeervogels thuis
tegen JOS/watergraafsmeer.
De winnaar van het duel Legmeervogels – JOS/Watergraafsmeer speelt dan aanstaande
zondag weer thuis tegen Chevremont uit Kerkrade.
Het was gezellig druk op sportpark de randhoorn zeker 300
man/vrouw was afgekomen op
het duel tussen Legmeervogels
en Hoofddorp. beide makken
nog een kans om de nacompetitie te halen. Legmeervogels beginnen het duel met de in het
1ste elftal debuterende doelman
Lorenzo Gerritse. Die na later zou
bleiken kan terug zien op een uitstekend debuut. Later in het duel
mag ook Mitch Vernooy van trainer Nok zijn debuut maken in de
hoofdmacht van Legmeervogels.
In de eerste 15 minuten van dit
duel zijn beide elftallen duidelijk
niet zichzelf. Er is veelvuldig balverlies waardoor het een rommelig begin is van dit duel. Het is
dan Legmeervogels dat de eerste
echte kans krijgt in dit duel om de
score te openen. Een schot van
Dennis Bakker kan maar ternauwernood door Donovan Partosoebroto, de doelman van Hoofddorp, via de lat tot een corner
worden verwerkt . Een paar tellen later is Donovan Portosoebroto wel een geslagen man Op aangeven van Yasin Poyraz weet Damien de Vegt Legmeervogels op
een fraaie wijze op voorsprong
te brengen. Hoofddorp wil zeker niet met een nederlaag terug
naar Hoofddorp en zet alles op
de aanval. Dit heeft succes in de
34ste minuut als Yannick Steffens

met een vlammend schot Lorenzo Gerritse het nakijken geeft.
Legmeervogels zijn dan even van
slag en moet alle zeilen bijzetten
om deze 1-1 op het score bord te
houden. Dit lukt mede door het
goede optreden van de debuterende Lorenzo Gerritse. Maar ook
hij is volkomen kansloos als in de
41ste minuut Sven Wierda met
een wonder schone omhaal de
1-2 weet te score. Dit is dan gelijk de russtand. In de rust maakt
trainer Michel Nok zijn spelers om
een niet te misstaande manier
duidelijk dat het zo niet gaat lukken om Hoofddorp te verslaan. Er
zal, nee er moet duidelijk meer
strijd worden geleverd gaan worden. De eerste 45 minuten was
het maar een slap zooitje.
Legmeervogels start dan ook flitsend. In de 49ste minuut is het
Geoffrey Verweij die op de rechter kant aan een fraaie actie begint die dan eindigt met een
voorste op maat bij Damien de
Vegt. Ook deze treffer is een van
bijzondere schoonheid en dit betekent de 2-2. Legmeervogels gat
dan door en 5 minuten later heeft
Legmeervogels weer een voorsprong. Damien de Vegt wurmt
zich door de defensie van Hoofddorp en via Tim Correia komt de
bal op het hoofd van Jordi van
Gelderen en deze scoort dan de
3-2.
Legmeervogels hebben dan de
zo gewenst voorsprong. Hoofddorp geeft de strijd zeker niet op
maar krijgt van Legmeervogels
defensie geen uitgespeelde mogelijkheden meer. In de 70ste minuut wordt het zelfs 4-2 Het is Geoffrey verwey die de laat raakt en
het is dan Yasin Poyraz die er als
de kippen bij is met de bal alsnog
in het doel te koppen. Hoofddorp
is nu duidelijk even van slag. Legmeervogels maakt hiervan goed
gebruik en het is dan Dennis Bakker die met een fraai afstandschot
de 5e treffer voor Legmeervogels weet te score 5-2. Vlak voor
het eind signaal komt Hoofddorp
nog even iets dichterbij 5-3. Verder laat Legmeervogels het niet
komen.
Legmeervogels hebben dan de
zo broodnodige overwinning
binnen.
Als dan even later bekend wordt
dat ook DEM heeft gewonnen
kan het kleine feest losbarsten;
nacompetitie is gehaald.

vangst nemen. Een topprestatie
voor Jet, die nog nooit bij een Districtskampioenschap zo hoog geeindigd was! Dit betekent wel dat
Jet volgend seizoen promoveert
naar de 4e divisie!

Zinderende spanning bij BVK
De Kwakel - Nog 1 avond te gaan
op donderdag 31 mei 2018 en
dan behoort het bridgeseizoen
van de BVK wat de reguliere competitie betreft al weer tot het
verleden.
Daarna volgen nog voor het eerst
in de geschiedenis van de BVK
zonderdrives op de vertrouwde
donderdagavond tot het Dorpshuis De Quakel tijdelijk wordt gesloten om een kleine renovatie
te ondergaan. In de A lijn deze
week 3 60+ers. De eerste plaats
was met 63,54% voor Nelly Vork
en Andre Verhoef. Jaap Verhoef
deed met partner Jan van der
Knaap daar met 62,5% niet veel
voor onder. Verrassend 3e werd
gelegenheidspaar Susanne Ambagtsheer - Anneke Karlas met
61,46% en hierdoor voeren Anneke en vaste partner Loes Schijf
de totaalranglijst aan met 56.36%
gemiddeld. Gaan we een sensationele winnaar krijgen of gooien Nelly en Andre nog roet in het
eten. Zij staan nu 2e met 55,95%
gemiddeld en ook Marion en
Wim Noom doen nog mee met
55,2% gemiddeld. Rees en Gerard
moesten deze week alle andere
paren boven zich dulden.

B-lijn
In de B-lijn ook een verrassing. Op
de 1e plaats met precies 60% vinden we Ruud van der Peet en Janny Snabel, ook een gelegenheidspaar.
Elisabeth en Nan v.d. Berg herpakten zich na hun matig optreden van vorige week door nu met
59,17% 2e te worden. Het erepodium werd gecompleteerd door
Ton Scholte en Wim Maarschalk
met 55,42%.
In deze lijn konden Marjo en Gerrit het niet bolwerken en zij werden dan ook 12e van de 12 paren.
C-lijn
In de C-lijn een heel mooie
66,67% voor Ria Verkerk en Gerard de Kuijer, de topscore van
de avond. Zij stoomden hierdoor
op naar een top-10 notering in
de totaalstand. Volgende week in
de A lijn dus. Met 57,5% werden
Piet-Hein Backers 2e, terwijl Bep
Verleun en Ria van Zuijlen met
55,42% de 3e plaats opeisten.
Er wacht ons dus nog een ongetwijfeld hectisch slotavondje,
waarbij tot de laatste kaart gestreden zal worden om de hoofdprijs.

Thamen’s honkbal aspiranten
winnen van koploper
De Kwakel - Op zaterdag 26 mei
moesten de Honkbal Aspiranten van Thamen tegen de koploper in de competitie, maar op
het moment van beginnen dachten we daar geheel niet aan. Want
het was bloedheet in de bosrijke omgeving van het Gooi, en er
was ook al geworsteld met een
schaap wat was ontsnapt op de
Vuurlijn.
Coaches zijn na een wedstrijd altijd kritisch, maar vandaag was
dat even niet, ondanks de kleine schoonheidsfoutjes. Het begin van de wedstrijd begon Thamen stroef, we hadden moeite
met de pitcher van Hilversum en
na wat mindere momenten van
de scheidsrechter stonden we
al snel 3-0 achter, maar ondanks
dit bleven we toch op een mooie
manier in de wedstrijd en glipte

we langzaam naar een 3-2 achterstand.
Nieuwe pitcher
Dan volgt er een nieuwe pitcher van Hilversum en deze jongen was zonder dat wij het wisten beïnvloedbaar, felle aanmoedigingen van onze kant brachten
hem uit balans en het ene punt
na andere punt werd binnengeslagen, de coach van Hilversum
greep tevergeefs in en een nieuwe pitcher wist ook niet wat hem
overkwam. Thamen loopt uit naar
een 3-12 voorsprong en ook in de
laatste slagbeurt van Hilversum
maakt Thamen op een zeer professionele manier als TEAM af.
Op zaterdag 2 juni spelen de
Honkbal Aspiranten om 10.30 uur
een thuiswedstrijd om 10.30 uur
tegen Flags.
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Waar vind je
gezelligheid, competitie
en sportiviteit?
Uithoorn - Bij de Admiralen Cup in Uithoorn is het afgelopen
weekend voor de 34ste keer de Admiralen Cup georganiseerd
door Scouting Admiralengroep Uithoorn. Het is een jaarlijks terugkerend evenement waar jonge en oude waterscouts (uit het
hele land) aan mee doen.
De Admiralen Cup bestaat uit
een route die wordt afgelegd in
standaard lelievletten. Men kan
inschrijven voor de 35 km of de
70 km. En in jubileumjaren kan
er 100 km gevaren worden op
spierkracht. Er mag worden geroeid, gezeild of gejaagd (de boot
voorttrekken zoals men vroeger
deed). Alle deelnemers hebben
dit jaar de wedstrijd uitgevaren!
Een geweldige prestatie! Het was
een spannende race voor twee
boten die de 70 km roeiden. Ze
gingen de hele dag min of meer
gelijk op. Uiteindelijk won boot
Punt Uit van de Klimop Groep van
de Admiraal de Ruijtergroep met
10:32:03u. tegen 10:39:28u

geleegd en wordt de ontbijtboel
weer opgeruimd en de koffie ververst etc. Dit jaar viel de Admiralen Cup samen met een activiteit
van de Freerun University en was
er extra veel bedrijvigheid aan de
Van Seumerenlaan.

Zeeverkenners
Er hebben zes zeeverkenners van
de Admiralengroep in hun boot
meegedaan. Rond 10.30 uur gestart en net voor 22.00 uur de
eindstreep gehaald! Superknap!
Ze hebben bewezen hoe sportief,
sterk en stoer ze zijn in hun stalen lelievlet die ze afgelopen winter geschuurd, geverfd en opgeknapt hebben. Deze zes zeeverkenners hebben laten zien dat
Jonge zeeverkenners
Scouting Admiralengroep een
De jonge zeeverkenners (9-13) uitdagende groep is! Op zondag
jaar roeiden 7 km. In de juniorcup zijn in de ochtendzon de prijzen
en deden tussendoor spelletjes. uitgereikt, de tenten weer ingeDe juniorklasse is voor zeever- pakt, de vletten weer op de traikenners van 12-16 jaar en zij mo- lers gezet of aan de sleepboot
gen meedoen aan de 35 km. Dan gehaakt. Ieder ging weer zijns
is er nog de open klasse, meest- weegs en de organisatie kon na
al opgevuld met de sportieve het opruimen terugkijken op een
waterscouts. In de open klasse geslaagd evenement. In de wanwordt er onderscheid gemaakt delgangen van de Admiralentussen dames,- en herenteams.
groep Uithoorn worden de teams
voor de 70 km van volgend jaar
Amstel
al gevormd en trainingsschema’s
De tocht begint op de Amstel bij besproken. Wie durft zich op te
het wachtschip Olympus, t.o. de geven voor de 100 km van het juThamerkerk. Wethouder Ria Zijl- bileumjaar van de 35ste Admirastra opende de Admiralen Cup. len Cup in 2019? Wil je zelf aan
De 70 km had dit jaar een ande- de slag om mee te werken in een
re route vanwege een stremming team aan de veelzijdigheid van
elders bij een brug. Het is ieder scouting; Neem contact op met
jaar weer een gezellige drukte bestuur@admiralengroep.nl. We
met pieken van stress bij de start, kunnen altijd extra leiding geaankomst soms, het printen van bruiken.
de certificaten en voor de kookploeg. Vrijwilligers helpen mee Liever de handen uit de mouwen
op de posten bij de sluizen om de steken op een andere manier; dat
tijden te klokken. Maaltijden wor- kan ook. De Admiralengroep is
den gekookt op het clubhuis en waterscouting dus er is veel onrondgebracht door ouders van derhoud aan het materiaal en
deelnemers of andere betrokke- de boten te doen. Ieder woensnen. Het eten is voor de beman- dagavond kunt u het ondersteuning van de boten en/of voor de ningsteam versterken; neem een
vrijwilligers bij de posten. Onder- kijkje vanaf 20.30 uur in clubhuis
tussen houden anderen de wc Mercurius, J.A. van Seumerenlaan
schoon, worden de vuilnisbakken 3, Uithoorn.

