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KORT NIEUWS:

Landelijk
protest
luchtvaartgroei
Regio - Het Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart (LBBL) organiseert op zaterdag
23 juni a.s. op het Museumplein in Amsterdam vanaf 13.00 uur een landelijke
protestbijeenkomst. De afdeling van Uithoorn neemt
er ook aan deel. In 6 steden,
t.w. Amsterdam, Rotterdam,
Zwolle, Maastricht, Eindhoven en Groningen (Eelde)
geeft het LBBL met elkaar
een rood sein aan de luchtvaart om te stoppen met uitbreiding en groei vanwege de fysieke en geestelijke overlast die dit met zich
meebrengt en mede daardoor de gezondheid van veel
mensen in gevaar brengt.
Wie belangstelling heeft om
deel te nemen kan op eigen
gelegenheid naar het Museumplein gaan om zich aan
te sluiten. Kijk voor het programma en de locatie op
www.stopluchtvaartgroei.nl.

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

RUIMT OP!
MATRASSEN, BOXSPRINGS
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

Inloopavond ontsluiting
De Maricken op 12 juli

tot

t/m 30 juni
Hilversum
Vaartweg 4
035 - 6247194

Mijdrecht
Utrecht
Dorpsstraat 74
Oudkerkhof 11
0297 - 281054
030 - 2314984
MORPHEUS.NL

70%
korting

Bilthoven
Julianalaan 43
030 - 2287451

Wilnis - Tijdens de informatieavond op dinsdag 5 juni jl. in dorpshuis De Willisstee over de ontsluiting van De Maricken, werden
nog twee komende inloopavonden genoemd Althans zo werd dit
in de gesprekken naar voren gebracht. Daaruit is een misverstand
ontstaan.

Er komt eind van deze maand
geen extra inloopavond over dit
onderwerp die door de gemeente zou worden georganiseerd. Dit
kwam wel ter sprake, maar dat
blijkt de avond van donderdag 12
juli te zijn. Ook de pers werd door
dit misverstand een beetje op het
verkeerde been gezet. Navraag
bij de gemeente leverde helderheid op. Eind juni neemt het college een besluit om het concept
wegontwerp van de Wethouder
van Damlaan ter inzage te leggen, die de verbindingsweg moet
worden tussen De Maricken en de

le zienswijzen inclusief reactie
gebundeld. De zienswijzenota
wordt aangeboden aan het college. Het college neemt naar verwachting in september dit jaar
een definitief besluit over de aanbestaande bebouwing van Wilnis. leg van de verbinding WethouDit wegontwerp wordt vanaf 1 ju- der Van Damlaan-De Maricken
li tot en met 12 augustus ter inza- en de mogelijke openstelling
ge gelegd.
van de Veenman en Wagenmaker. Voor het alsnog openstellen
Schriftelijk
van de Veenman en WagenmaIn deze periode kan iedereen een ker zal een nieuwe bestemmingsschriftelijke zienswijze indienen. planprocedure doorlopen moeTer aanvulling op de schriftelij- ten worden. In dat geval gaat het
ke procedure wordt door de ge- besluit naar de gemeenteraad ter
meente op donderdag 12 juli in beoordeling.
het gemeentehuis een inloop- Kortom, elke belanghebbende
avond georganiseerd waar vra- en belangstellende is donderdag
gen van bewoners beantwoord 12 juli a.s. van harte welkom in
kunnen worden. In de zienswij- dorpshuis De Willisstee. Inlopen
zenota worden vervolgens al- kunt u vanaf 19.30 uur.

www.vderwilt.nl

‘Ben de Banjoman’ op
de Weekmarkt

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

Mijdrecht - Donderdag 21 juni komt ‘Ben de ‘Banjoman’ de
Weekmarkt opvrolijken met zijn
optredens en muziek. Een initiatief van de Weekmarkt in samenwerking met de winkeliers
van Koopcentrum Mijdrecht. De
straatartiest ‘Ben de Banjoman’
weet er altijd een feestelijk tintje aan te geven. Op zijn ‘paard’
rijdt hij rond en doet zijn publiek
versteld staan! Op ludieke wijze
weet hij een ieder te vermaken
met echte countrytoppers, maar
ook met bijvoorbeeld een geweldige Nederlandstalige meezinger. Zijn paard geniet ook zicht-

Hartelust

Taptoe Mijdrecht 2018

ADVERTEREN?
IN DE

1 0 0 % ser vic e!

best of electronics!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

’Haringhappen’ levert
5000 euro op
Mijdrecht-Wilnis - De traditionele Haringparty, die dit jaar voor
de zeventiende achtereenvolgende keer in Mijdrecht werd gehouden, heeft 5000 euro opgebracht voor het goede doel. Het bedrag is bestemd voor de Stichting Jongeren Actief en Soos de Cirkel. Na afloop namen Raymond van Bergen (Jongeren Actief) en
Angela van Adrichem met Dick Roodenburg (Soos De Cirkel) de
cheques van elk 2500 euro in ontvangst.
Vele liefhebbers van de Hollandse
Nieuwe kwamen woensdag 13 juni jl. naar het Raadhuisplein om de
maatjes van Volendammer Visdelicatessen Adelhof te proeven. Ondersteund door de vrolijke dixieland klanken van de Swing Masters was het een zeer geanimeer-

de bijeenkomst met zeer fraai zomerweer. De opbrengst van de
haringproeverij werd door de organiserende Lionsclub MijdrechtWilnis ter beschikking gesteld aan
het goede doel. Dit jaar waren dat
de Stichting Jongeren Actief en
Soos de Cirkel.

Mijdrecht - Op 23 juni 2018 beleven we de 33ste editie van de Taptoe Mijdrecht. Ook dit jaar weer
een aantrekkelijk programma dat
om 14:00 uur op het Raadhuisplein in Mijdrecht begint. De toegang is gratis.

Voorprogramma
Omstreeks 13:15 uur vertrekken
de deelnemende bands vanaf ons
De opbrengst voor het goede doel clubgebouw. Deze straatparade
wordt vooral bereikt door het vei- voert via diverse straten naar het
len van het eerste vaatje Rondeveense haring en dit gebeurde onder de enthousiasmerende leiding
van veilingmeester Peter Forsthövel, die het vaatje maar liefst tien
keer achtereen onder de hamer
wist te brengen. Het was tevens de
tiende en laatste(??) keer dat Peter
Forsthövel deze veiling leidde. De
Lionsclub dankt alle bieders en
sponsoren en veilingmeester voor
hun ondersteuning. Meer details
en informatie is te vinden op Facebook “Lions Mijdrecht Wilnis”.

baar van de vrolijke, muzikale
klanken: het beweegt zich voort
al knikkend met het hoofd op
het ritme van de muziek! ‘Mama,
hoe kan dat nou?!’ is daarbij een
veel gehoorde kreet van kinderen. U kunt Ben de Banjoman alleen zien en beleven als u naar de
Weekmarkt gaat. Daar is voldoende reden voor, niet alleen voor
‘Ben de Banjoman’, maar meer gelet op het gevarieerde aanbod en
de aantrekkelijke prijzen. Vergeet
daarbij ook de reguliere winkeliers niet met een (eigen) marktkraam voor hun deur. Die hebben
ook heel wat te bieden!

taptoeterrein op het Raadhuisplein. Daar is om 13:30 uur het
voorprogramma al begonnen met
een gezellig optreden van DORST.
Deelnemers
De volgende bands en groepen
verlenen hun medewerking:
- Dweilorkest
DORST
uit
Mijdrecht
(voorprogramma
vanaf 13:30 uur)
- Marchingband ATM uit Amsterdam
- Mallet-Percussionband “Drumband Rhenen” uit Rhenen
- Showband KDO uit Groessen
(2 shows)
- Show- & Marchingband VIOS
uit Mijdrecht
- VIOS TwirlPower uit Mijdrecht
Finale
De taptoe wordt omstreeks 16:00
uur afgesloten met het gezamenlijk spelen van een koraal, het signaal “Taptoe Infanterie” en het Wilhelmus.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
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.

Het wonderlijke verhaal van D
eel 1
de ransuilen van Wilnis
zó geschrokken waren dat ze
hun nest verlieten, toen de boom
naast hun nest omgezaagd werd.
En wat een geluk dat er nu twee
jonge ransuiltjes in de takken van
de hoge bomen op en neer wippen. En dat nog wel naast mijn
huis. Ik kan ze elke dag even gaan
bekijken.

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Volgende week deel 2: Vliegen
kun je niet meteen… en het is
ook best gevaarlijk in een straat
met auto’s en katten…
Kelly Kessen,
natuurmens in hart en nieren
Er is meer te vertellen over de
ransuil die het haasje was na het
kappen van zijn roestplaats. De
komende weken vertel ik je het
wonderlijke verhaal van de ransuilen van Wilnis.
De ransuil kan zijn
draai niet vinden
De uil bleef in de buurt van zijn
vertrouwde, gekapte boom rondhangen. Toch koos hij geen nieuwe vaste roestplaats uit, maar
rustte dan weer in de ene en dan
weer in de andere boom in omliggende straten. Veel buurtbewoners spotten de ontheemde
uil, in de weken na de kap van zijn
roestboom.
Braakballen en poep
op de stoep
Vorige week, vijf weken na de
kap, kwam een jonge natuurliefhebber, de tienjarige Twan, naar
me toe gerend en gaf me een uitgebreid verslag van al zijn bevindingen. Het was hem opgevallen
dat er onder de boom naast de
gekapte boom veel vogelpoep
lag, en na enig speuren had hij uilenballen gevonden. Hij trok me
aan mijn mouw naar de boom
en liet me de uitgepluisde botjes
zien en de poep op de stoep.

“Kijk omhoog, daar hoog in de bomen zit hun nest.” Het was me wel
opgevallen dat er een oud eksternest zat, maar het was nooit bij
mij opgekomen dat er ook daadwerkelijk eieren van de uil in konden zitten. Ik had de uil maar één
keer in gezelschap van een andere uil gezien tussen de bomen. Ik
had er niet aan gedacht dat het
vrouwtje al die tijd verscholen in
het nest had zitten broeden.

Chazz 2018
Wat in 2006 begonnen is in de
tuin van Bram en Riet van Yperen is nog steeds een jaarlijks
feest, nu voor de elfde maal
bij Jaap, Petri en Cathelijn.

Presentatie:
Rob Vreeken

Korte praatjes:
Marja Becker
wethouder Cultuur
De prachtige tuin achter boer- Leo van Es
derij Stroomzicht, Westzijde Guatemala deskundige
50 in De Hoef is op zich het Ger Lohuis
komen al waard!
voorzitter Stichting Chazz
Het weiland gaat weer open
voor het parkeren van de au- Kaarten in de voorverkoop
to’s, maar het terrein is ook zijn verkrijgbaar
bereikbaar op de fiets of per online:
boot, via de prachtige route www.chazz.nl
langs de Kromme Mijdrecht.
lokaal:
boekhandel Mondria
Het programma:
Mijdrecht
15.30 uur:
slijterij en delicatessen
tuin open
De Zwart Wilnis
16.00 uur;
drogisterij De Bree Vinkeveen
BrandNewOldtimers
boekhandel Bruna Uithoorn
17.45 uur
Leon Røsten Odyssey
Chazz 2018 is mede mogelijk
19.15 uur
gemaakt door een cultuurRobbert Tuinhof’s
subsidie toegekend door geJam Session
meente De Ronde Venen
20.45 uur
Deborah J. Carter
Namens het Chazz team
& Zandscape
Madelon van der Stap

Wat een geluk...
Wat een geluk dat de uilen niet

Takkelingen
Die avond keek ik vanaf het balkon eens goed naar dat oude eksternest. De zon ging net onder,
de uilen zouden actief worden.
Eerst zag ik de indrukwekkende
uil stilletjes in de boom, naast het
nest. Daarna zag ik eerst één en
daarna nóg een grote beige pluizenbol. Ze wipten al van tak naar
tak. Twee beige donzig verenpakken met donkere ogen. Ik hoorde ze roepen naar elkaar, en naar
hun ouders, een hoog gepiep. Nu
was dat rare geluid wat ik de afgelopen dagen steeds hoorde
ook verklaard. Wat een prachtig
setje. Ik rekende het even vlug
na. De broedperiode is ongeveer
achtentwintig dagen. Deze jongen moesten al minstens drie weken oud zijn, want ze zaten vol in

VBW kinderochtend

De Ronde Venen - Leuk, 7 en 8
juli is het weer zover kinderen
van de basisschool!!! Ze gaan zingen, knutselen en spelen, luisteren naar een verhaal en wat lekkers eten! In en bij de kerk is weer
een VBW kinderochtend.
Tijdens de VBW kinderochtend is
het thema “Zoek het uit”! Tijdens
deze VBW kinderochtend doen
we van alles rondom het thema
“Zoek het uit. Iets mooi mag je

het dons en hupten op de takken
heen en weer. ‘Takkelingen’ worden ze in dit stadium genoemd.
Het vrouwtje zat dus al te broeden op het moment van de kap.
Het mannetje bleef logischerwijs
in de buurt...

knutselen en wat je maakt mag
je mee naar huis nemen. Er is niet
alleen een verhaal, maar we gaan
zingen, een buitenspel en om
12.00 uur wat lekkers eten. Ook
ouders/verzorgers zijn om 12.00
uur welkom om wat mee te eten.
Neem ook gezellig je vriendje/vriendinnetje, broertje/zusje
mee.
Wanneer: 7 juli 2018 zaterdagochtend Tijd: 10.00-12.30 uur, in-

Regio - Tijdens AmstelProms
2018, het grote muzikale opera
en popconcert op zaterdag 14 juli, wordt ook een Voice Kids competitie georganiseerd in de middag. De winnaar van Voice Kids
AmstelProms mag ’s avonds op
het grote toneel het winnende lied nog eens zingen. Omdat er dan naar alle waarschijnlijkheid een paar duizend mensen staan te kijken is dat natuurlijk een spannende, maar wel erg
mooie prijs.
14 inschrijvingen zijn er binnengekomen voor Voice Kids AmstelProms, terwijl er eigenlijk maar
plaats voor 10-12 was, aldus Marco Lesmeister, organisator van
AmstelProms. “We hebben een
artikel geplaatst met een oproep
voor kinderen om zich op te geven. Vanaf dat moment is het erg
snel gegaan en hebben we de inschrijvingen moeten sluiten omdat we anders niet genoeg tijd

hadden in de middag om iedereen een kans te geven.”
Vanaf 15:00 uur is iedereen welkom op de Wilhelminakade. De
eettentjes zijn dan open en er
zal muziek gedraaid worden. Voice Kids AmtelProms begint om
16:00 uur. De jury bestaat uit gerenommeerde muzikanten/zangers die echt nuttige tips voor de
kinderen zullen hebben.
Uiteindelijk kan er echter maar 1
winnen, dat zal best nog een lastige beslissing worden voor de jury, aldus Lesmeister. “Er doen kinderen mee van 7 tot 14 jaar en ze
zingen soms liedjes waarvan ik
denk dat alleen echt heel goede
zangers of zangeressen dat kunnen. Maar de kinderen gaan er vol
voor en kennen vaak geen enkele
angst of terughoudendheid. Dat
maakt het dat hun stemmen vaak
mooier klinken dan zenuwachtige volwassen zangers en zangeressen. Sommige van de deel-

Nieuwe Meerbode
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

schrijving vanaf 09.45 uur en 8 juli 2018 zondagochtend Tijd vanaf 09.45 uur VBW dienst met aansluitend High Tea. Locatie: Cliffordweg 9, Waverveen
Wil je graag een kleurplaat?
Mail dan naar onderstaand mailadres of bel Tineke Oskamp
(0297-26 84 50) Welkom ook bij
de VBW dienst op zondagochtend 8 juli. Tot dan, we hebben
zin om jou te zien! Heb je vragen?
Stuur dan een mailtje naar: vbwwaverveen@gmail.com
nemers hebben al vaker meegedaan aan zangcompetities, enkele zelfs op TV of hebben in musicals gezongen.”

Voice Kids AmstelProms
nu al groot succes

COLOFON

De tribune is gratis toegankelijk
voor Voice Kids AmstelProms en
er is voor alle toeschouwers heerlijk eten en drinken, dus ik zou iedereen aanraden gezellig langs
te komen op de kade en ter plekke te blijven eten. Goede restaurants uit Uithoorn brengen een
variëteit aan eten mee, dus er is
voor ieder wat wils. Je kunt meteen een prachtig plaatsje op de
kade of op de tribune bemachtigen voor het AmstelProms concert in de avond, dat om 20:30 begint. De tribuneplaatsen voor het
concert ’s avonds zijn niet gratis,
die kunnen voor 25 euro worden
gekocht via de website www.amstelproms.nl, waarmee meteen
ook financieel mogelijk wordt gemaakt om dit prachtige concert
te kunnen organiseren.

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon
0297-563183

Het reilen en zeilen
van het Waterhoen
Van een afstand is het waterhoen al te herkennen aan zijn
manier van voortbewegen,
de knikkende kop en het opwippende staartje met witte onderstaart. Vliegen kan hij
ook, maar moeizaam. Spetterend rent hij, om vaart te maken, over het wateroppervlak.
Zijn indrukwekkende grote,
groen-gele voeten, of eigenlijk tenen, helpen hem daarbij. Deze groene kleur heeft
hem de Latijnse naam ‘Gallinula chloropus’, groene kip,
bezorgd. Door zijn grote voeten kan hij probleemloos over
drijvende watervegetatie lopen zonder weg te zakken.
Nóg een opvallend kenmerk;
een felrood voorhoofdschild,
dat zich voortzet in een rood
snaveltje met een gele punt.
Ruzieën kan hij als de beste.
Het is beter om in het broedseizoen, dan vooral met háár,
geen ruzie te krijgen, want zij
verweert zich krachtig. Met
haar grote poten worden rake trappen uitgedeeld. Vaak
gaat de strijd om een nestplaats, maar meestal is een begeerlijke partner de inzet van
het gevecht. Waterhoenen zijn
niet schuw, maar leven teruggetrokken in rietkragen, goed
gecamoufleerd door hun
donkere verenpak. Een luide
schreeuw uit het riet is soms
het enige levensteken.
Dreigt er gevaar dan zoekt het
waterhoen zijn toevlucht onder het wateroppervlak. Hij
trekt zich langs een rietstengel naar beneden en steekt af

en toe een snavelpuntje boven water om lucht te happen.
Het nest van het waterhoen
is een prachtig gevlochten
mandje, gebouwd op vlak boven het water hangende takken of tussen waterplanten.
Niet zwemmende roofdieren
hebben zo geen kans. Twee
maal per jaar legt zij een stuk
of tien eieren. Soms worden er
méér aangetroffen; te vondeling gelegd in het “dumpnest”
door een ander vrouwtje. Het
broeden begint vóór het laatste ei is gelegd en de jongen
komen dus niet tegelijk uit. De
eerstgeborenen worden door
vader op sleeptouw genomen
terwijl moeder de laatste eieren uitbroedt. Een overstroming ligt altijd op de loer. In
zo’n situatie wordt er vliegensvlug voor de pas uitgekomen
pluizige jongen een droog
noodnestje gefabriceerd. Als
het waterpeil gezakt is keert
de hele familie weer terug op
het oorspronkelijke nest. Jongelingen van de eerste leg
helpen de ouders om nieuwe
borelingen op te voeden. Dat
vergroot de overlevingskans
van waterhoenpullen. Ze redden het helaas niet allemaal.
Sommige worden verschalkt

door vraatzuchtige snoeken
of ratten. Maar zelf eten de
ouders naast het gebruikelijke menu ook wel eens een
vogeleitje.

Zo gaat dat immers in de natuur; eten en gegeten worden.
Gerda Veth, IVN-natuurgids

Waterballet op de
Waverhoek
Op een dag eind april met harde wind en gietende regen is
de lente even heel ver weg geweest, maar aan het eind van
de middag breekt de zon door
en na het eten gaan we nog
even een rondje Waverhoek
doen. Natuurlijk altijd speurend naar de blauwborst maar
die laat zich die avond niet
zien. Ook de sprinkhaanzanger, die we eerder die week
hoorden, houdt zich gedeisd.
Rietzangers natuurlijk bij de
vleet en ook de rietgors komt
regelmatig tevoorschijn, maar
dat is niet het meest spectaculaire vogeltje dat je je kunt
bedenken. Een beetje teleurgesteld lopen we weer richting het hekje om naar huis
te gaan. Pas bij de laatste blik
over het water realiseren we
ons naar wat voor een schitterend schouwspel we staan te
kijken. Stel je voor: een spiegelglad, want windstil, wateroppervlak waar de zon met
zijn laatste goudgele stralen
van de dag overheen strijkt.
Op een klein eilandje staat
een grote groep deftig witzwart gestreepte kluten bij elkaar met hun chique naar boven krullende snavel. Maar het
mooist is nog het ballet dat
boven de plas wordt uitgevoerd door een tiental, naar
ik aanneem, sternen. Ik weet
niet of u die wel eens heeft
zien vliegen, maar het lijkt
wel alsof zij met een vleugelslag in slowmotion door het
luchtruim dansen. Zwierig
wieken zij door de lucht, scheren millimeters boven het water om een insect op te pikken
en winnen dan weer moeiteloos wat hoogte om op zoek
te gaan naar het volgende

slachtoffer. Gracieus naar links
en rechts zwenkend en als zij
hun elegante duik naar het
water maken, zie je in het rimpelloze wateroppervlak hun
spiegelbeeld bijna aan zichzelf raken. Terwijl dit ballet
zich op alle hoeken boven de
plas afspeelt, horen we in de
verte de lome vleugelslag van
een groep zwanen. Wel twintig van deze prachtige vliegers naderen de plas en in het
gloed van de avondzon lichten ze prachtig goudgeel op
terwijl ze een voor een op het
water neerstrijken. Wat een
cadeautje weer! Thuisgekomen wil ik natuurlijk graag weten welke sternen we nu precies gezien hebben. Visdiefjes
waren het niet want die jagen
op vis, en ploffen loodrecht
het water in om hun voedsel te bemachtigen. Dit waren
duidelijk insecteneters, maar
voor zwarte sternen te lichtgekleurd. Op waarneming.nl
wordt door de kenners aangegeven dat er dwergmeeuwen boven Waverhoek gesignaleerd zijn. Een tweede cadeautje van de avond, want
die heb ik nog nooit gezien. En
dat allemaal bij ons in de polder, zo om de hoek!

ling van de commissieleden dhr.
H. van Hees, Mevr. O. de Roos en
Mevr. Stoffelsma en voorzitter en
examensecretaris van de MNHU
Arnold van Workum.
We kijken terug op een mooie
praktijkexamen dag met veel
goede kandidaten, mooie cijfers,
opgeluchte ouders en tevreden
docenten: René Alkema – klein
koper, Jaap Delver – theorie, Judith Glasbeek – dwarsfluit, Dick
Hesselink – klein koper, Cor Lam
– trombone, Leon van Mil – saxofoon, Marcel Verschoor- slagwerk.

Mijdrecht - Zaterdag 16 juni
speelden de junioren- en aspirantenploeg van Jeugdbrandweer
Mijdrecht de halve finale in Oudewater. De junioren speelde als
eerste en zij werden gealarmeerd
voor een bedrijfsbrand. Voor de
pompbediende lag de waterwinning in de stoep voor het desbetreffende pand. De bevelvoerder kreeg te horen dat er mogelijk nog iemand binnen in het
pand was en hierop heeft hij 1 en
2 naar binnen gestuurd voor een
verkenning en redding. Ondertussen zorgden de nummers 3 en
4 voor de watertoevoer.
De nummers 1 en 2 hebben het
slachtoffer die nog op de tractor
zat naar buiten gehaald en via de
pompbediende overgedragen
aan de ambulance. Voor een verdere verkenning naar de brandhaard en de branduitbreiding
stuurde de bevelvoerder beide
ploegen naar binnen. Na het inzetten van twee stralen lagen
druk doofde het vuur.
Aspiranten
De aspiranten werden gealarmeerd voor een gebouwbrand.
Bij aankomst van de jeugdbrand-

weer kwam een medewerker aan
lopen met één arm in de brand.
Direct werd er door de ploeg gehandeld en werd de brandende
arm afgedekt met een blusdeken
en daarna meteen naar de pompbediende gebracht. Hij koelde de
opgelopen brandwonden met
water. Bij de verkenning zagen
1 en 2 meteen dat het brandde
op een zolder. Door een verdere
verkenning onder dekking van
een straal bleek er ook brand in
de werkplaats te zijn. Door het inzetten van twee stralen lage druk
werd de brand geblust.
Na de gespeelde wedstrijden
stond het jeugdbrandweerkorps
stil bij de nationale herdenking
van Brandweer Nederland. Ieder
jaar herdenken zij op de derde zaterdag van juni de brandweercollega’s die omgekomen zijn bij het
uitoefen van hun vak. De jeugdbrandweer heeft om 13.00 uur
een ereteken gemaakt en twee
minuten stilte gehouden.
Daarna was het tijd voor een
sportieve wateractiviteiten en
moesten zij wachten op de prijsuitreiking. De junioren behaalde
een 12e plaats en de aspiranten
werden 7de.

Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids
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Blazers en slagwerkers
geslaagd voor hun
HAFABra examen
De Ronde Venen - Het HaFaBraexamen is een examen voor muziekleerlingen van Harmonie,
Brassband (afgekort als HaFaBra).
Het examen is opgedeeld in de
gradaties A, B, C en D.
Drieëntwintig kandidaten van
Harmonie/Fanfareverenigingen
uit Mijdrecht, Uithoorn,
Doorn, Scherpenzeel, Ede en Veenendaal hebben hun Harmonie/
Fanfare-diploma gehaald op de
locatie van Stichting Kunst Rond
de Venen, Bozenhoven 156 in
Mijdrecht. Deze stichting werkt
als netwerkorganisatie voor de
HAFABRA samen met de Muziekorganisatie Noord-Holland/
Utrecht (MNHU) en faciliteert in
het afnemen van de theorie- en
praktijkexamens.
Na het behalen van het theorieexamen op 13 juni waaraan 33
kandidaten hebben deelgenomen hebben 23 daarvan tijdens
hun praktijkexamen op 16 juni
muziekstukken gespeeld waarin ze hun muzikale en technische vaardigheden konden laten
horen. Er werden diverse toonladders, drieklanken en prachtige voordrachtstukken gespeeld.
Daarnaast werd er beoordeeld
voor uit het hoofd spelen, ritmes
klappen, melodieën naspelen en
improviseren op muziek. Er werden mooie cijfers behaald! Dit alles onder de kundige beoorde-

Jeugdbrandweer
Mijdrecht

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

Geslaagd!

Fort aan de Drecht, daar
zit muziek in!
Regio - Zondag 1 juli a.s. vanaf 14.00 uur is de tweede editie van “Fort aan de Drecht, daar
zit muziek in!” Saxofoniste Jelske Hoogervorst en gitarist Folker
Tettero zullen deze middag muzikaal vormgeven. Zij vinden elkaar in de voorliefde voor souljazz. Beiden verdienden hun sporen in de pop- en jazzscene en
spelen regelmatig samen in elkaar’s formaties, of komen elkaar
tegen tijdens andere projecten.
Vandaag spelen zij met z’n tweeen een greep uit hun gezamenlijke repertoire: jazz, souljazz, funkjazz, pop verjazzt en jazz versmolten met pop. En eigen werk. Rond
twee uur gaat het terras open
voor een drankje en een hapje.
Toegang is gratis en de gebruikers van het Fort heten u van

harte welkom. Waar: Fort aan de
Drecht, Grevelingen 30, Uithoorn

De dagen worden langer en
we zitten alweer af en toe buiten: de zomer nadert! Iedereen
heeft weer zin in vakantie en
we willen weer massaal van
het mooie weer gaan genieten. Groot gelijk natuurlijk als
je bedenkt dat de meesten van
ons het afgelopen half jaar alweer het nodige (vrijwilligers)
werk verzet hebben. Maar wat
te denken van de middelbare
school jeugd? De hoogste klassen hebben afgelopen week
de uitslag van hun eindexamen gehoord. Als ik terug denk
aan mijn eindexamenjaar, dan
breekt het zweet me weer uit!
Jaren lang studeren, werkstukken maken en spreekbeurten
geven. Dat moet allemaal samenkomen in een centraal
examen zo vlak voor de zomer.
Mij is het destijds gelukt en ook
dit jaar zijn weer een heleboel
scholieren en studenten geslaagd; dan wel met de hakken
over de sloot, dan wel met vlag
en wimpel. Maar dat maakt nu
niets meer uit: hebben is houden!
Stevig in hun schoen staand
zijn ze klaar om de maatschappij verder in te gaan. Verder,
want in Nederland zijn kinderen gewoon van kleins af aan

al een volwaardig deel van de
maatschappij die iedere dag
weer een beetje meer toevoegen aan onze samenleving.
Geweldig dat ons schoolsysteem daar zo’n grote bijdrage
aanlevert.
Zo niet in ontwikkelingslanden. Daar is onderwijs niet zo
vanzelfsprekend en vaak afhankelijk van de economische
positie van de ouders. Wie geld
heeft, kan naar school, kan studeren en een diploma behalen.
Wie geen geld heeft, die zal zijn
maaltje iedere dag weer bij elkaar moeten sprokkelen. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen steunt
kinderen in ontwikkelingslanden door voor hen schoolgeld
te betalen. Zo kunnen wij ieder
jaar weer kinderen een schooljaar door helpen, zodat ook zij
straks een eindexamen kunnen gaan doen, een diploma
kunnen gaan halen en stevig in
de schoenen staand de maatschappij in trekken. Dat is het
doel van onze stichting. Daar
strijden wij voor.
Speciaal voor alle geslaagden:
een hele fijne zomer toegewenst!
Rieneke Wabbijn
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Straattheaterfestival
De Ronde Venen: minder druk,
maar niet minder fantastisch
Mijdrecht – Zaterdag jl. was het
de gehele dag weer een drukte van belang in en om het
Mijdrechtse dorpscentrum. Voor
de zesentwintigste keer werd het
jaarlijks terugkerende Straattheaterfestival gehouden. Ook dit jaar
was het de organisatie weer geslaagd een groot aantal nationale en internationale straattheaterartiesten naar Mijdrecht toe
te halen. Dit aangevuld met fantastische optredens van Ronde-

veens talent, maakte de dag tot
een waar feest. Het weer was geweldig, niet te warm, niet te koud,
niet teveel zon en geen spettertje
regen, het kon bijna niet mooier.
Hoewel het door de gehele dag
door gerekend best heel wat bezoekers trok, was de algehele indruk, dat het toch een stuk minder druk was dan voorgaande jaren. Aan de artiesten lag het niet,
het was werkelijk weer geweldig
wat deze mensen laten zien.
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Bredere N201??
Een heel slecht plan
In de NMB stond enige tijd geleden een lang verhaal van Henk
Strubbe over de N201. Helaas laat hij wel erg veel weg. In DRV sprake van ernstige files?
In de overzichten van het rijk (staat van Utrecht, 2014) wordt de gemeente DRV in de provincie aangemerkt als een van de gemeentes met de minste filevertraging. Zowel voor auto, vrachtverkeer als
fiets. Er staan files op de N201 maar op de doorgaande snelwegen
staan elke dag ook lange files. Zo bezien is een klein beetje vertraging op de N201 niet erg.
Milieuvervuiling
Ons milieu, waar wij allen in wonen, is ernstig vervuild. Door dieseluitstoot en vliegverkeer. Er rijden op de N201 extreem veel vrachtwagens en er komen veel vliegtuigen over. Nagenoeg elke inwoners van Vinkeveen heeft daardoor een kortere levensverwachting.
Naast luchtvervuiling is er ook nog lawaai. Het verkeerslawaai, en
dan vooral de vrachtwagens, produceren dag en nacht een voortdurende dreun. De paar geluidsschermpjes doen daar maar weinig
aan. Die mogen dan voldoen aan een paar slappe wettelijke normen maar sorteren, behalve pal achter het scherm, nagenoeg geen
effect. De EU en VN normen zijn heel wat strakker; daar wil Nederland echt niet aan. En normen zeggen ook niet veel, de dieselgate is
nog heel vers. Regels en in de praktijk handhaven zijn voor de overheid heel verschillende dingen.
In zijn artikel maakt de heer Strubbe gewag van de mooie oplossing
met een weg om Uithoorn heen. Waarom moet de bredere N201
dan dwars door/ over Vinkeveen en pal langs Mijdrecht? Of heeft
de provincie Noord-Holland meer oog en meer geld over voor echt
goede oplossingen voor haar inwoners?
Verbreden is dat wel nuttig?
Zoals de heer Strubbe al erkent is verkeer niet de sturen. Elke verkeersdeelnemer kiest zijn eigen route. Maar dat wil niet zeggen dat
er niets te doen is. Verkeer gedraagt zich als water, neemt de weg
van de minste weerstand; als het maar snel gaat. Minder files op de
N201 kan ook door minder doorgaand verkeer. Niet voor niets heeft
de provincie Utrecht enige jaren geleden afdwongen dat het aquaduct 2 baans zou worden. En bedacht dat de N201 een regionale
weg is vooral voor de lokale ontsluiting. In plaats van verbreden van
de weg, waardoor de N201 een prima alternatief voor de A9 wordt,
zou juist gezocht moeten worden naar het onaantrekkelijk maken
van de weg voor doorgaand verkeer van A4, Schiphol en Aalsmeer.
Er is voor dat verkeer immers een prima alternatief in de brede nationale snelwegen A9 en A2. Te denken valt aan het weghalen van
de passeerstroken op de kruispunten bij Amstelhoek, de Veenweg
en bij de N212. Wat ook heel nuttig is om de snelheid op de N201
terug te brengen naar 60 km/uur. Met die snelheid is de capaciteit
immers maximaal maar neemt de uitstoot van zeer schadelijke stoffen en het geluid aanzienlijk af en neemt de veiligheid toe. Natuurlijk moet er wel permanente trajectcontrole komen.
Verbreden van de N201 heeft enkel tot gevolg dat er nog meer
doorgaand verkeer deze weg kiest, de files zijn in een paar jaar weer
terug. Zinloos als duurzame oplossing.

Marktkoopman
ek
van de we

Veel plezier met de
Marskramer op de markt

Mijdrecht – De Mijdrechtse markt – elke donderdag van
11.00 tot 17.00 uur in en om het
Raadhuisplein in Mijdrecht – was
ook vorige week weer extra gezellig door de aanwezigheid van
live muziek. Deze keer was de ouderwetse marskramer te gast en

verraste hij de bezoekers op de
markt met zijn gezellige muziek
en zijn sterke, leuke verhalen.
Met zijn humor en hilariteit maakte hij menig bezoekers aan het lachen.
Ook deze week is er weer live muziek.

Basisschool de Schakel
Vinkeveen een Kanjerschool!

Vinkeveen - Een heugelijk moment op de Schakel. Na enkele
jaren en het volgen van diverse
scholingsdagen mag de Schakel
nu het predicaat ‘Kanjerschool’
dragen.
Afgelopen donderdag 7 juni werd
hier op een bijzondere manier bij
stil gestaan. Het Kanjertheater
verzorgde voor groep 1-2 , 3-45, 6-7-8 een voorstelling in het
speellokaal. In deze voorstelling
stonden de verschillende petten
en bijhorende keuzes/gedragin-

gen centraal. De kinderen mochten oplossingen aandragen voor
de gebeurtenissen op het toneel,
waarna deze werden uitgespeeld
door de acteurs, samen met leerlingen. Aan het eind van de voorstelling was het dan zover; een
verrassing; de onthulling van het
bordje ‘Kanjerschool’. Het bordje dat vanaf heden aan de gevel hangt is een zichtbare herinnering aan het hetgeen zij graag
willen zijn; een school met zichtbaar kanjergedrag!

Gevolgen voor Vinkeveen?
Naast de ernstige milieubezwaren door de explosie van luchtvervuiling en geluid is een 4 baans weg, ruimtelijk een zeer zware ingreep
in een zeer kwetsbaar gebied. Leren onze overheden niets van b.v.
de A9 bij Badhoevedorp? Het huidige viaduct moet minimaal 2 keer
zo breed worden, wellicht ook nog hoger, de bebouwing ter weerszijde van de weg gesloopt voor de taluds, ruimte voor fiets en bus,
nationale natuurroutes worden doorsneden, het dorp wordt nog
meer in twee delen geknipt, de nu al onverantwoorde en gevaarlijke verkeersdruk op de Herenweg en Kerklaan neemt nog meer toe.
Zijn er andere opties?
Naast de zeer gemakkelijk te realiseren maatregelen als inbouwen
van enige vertraging en het strak doorvoeren van een snelheidsbeperking, is inzet op beter openbaar vervoer en (e-)fiets ook mogelijk.
Nu gaat de provincie over openbaar vervoer en zou ipv heel veel te
investeren in asfalt ook iets kunnen investeren in goede fietspaden
en slim openbaar vervoer.
Ook de gemeente zou wat kunnen doen door samen met de provincie deze mogelijkheden ook binnen de gemeente gestalte te
geven. Fietsen langs een drukke autoweg is geen pretje, niet goed
voor de gezondheid door de vuile lucht en nog gevaarlijk ook. Vrije
fietsroutes in en tussen de dorpen kan het autoverkeer ook terugdringen. Genoeg mogelijkheden maar die moet je wel willen zien.
Wim Smit
Dorpscomité In Vinkeveen

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.

Koen Mourits

Travelman lederwaren
De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
Deze week is dat Koen Mourits
die voor het tweede jaar zijn
fantastische aanbod aan lederwaren presenteert onder de
naam Travelman Lederwaren.
Heel herkenbaar voor wie in de
gangen tussen de kramen en
winkelwagens loopt. De grote
wagen met een extra brede
luifel bergt een omvangrijke
en tevens prachtige collectie
aan lederwaren, waaronder
een omvangrijk assortiment
dames- en herentassen, heuptassen, polsriemtassen, schoudertassen, rugzakken, koffers
en verdere reisbagage, laptoptassen, kantoortassen, winkelwagentassen, alle soorten maten en kleuren lederen riemen,
portefeuilles en portemonnees
en ga zo maar door. Kortom, alles op het gebied van lederwaren. Aanbieder van dit moois
is ondernemer Koen Mourits.
“Ik sta inderdaad sinds een jaar
op de Mijdrechtse weekmarkt
en heb al heel veel inwoners
uit Mijdrecht en omgeving een

plezier kunnen doen met mijn
lederwaren tegen heel aantrekkelijke prijzen. We hebben
een bijzondere en grote winkelwagen met een prachtige
grote uitval waardoor er veel
verkoopruimte kan worden
gecreëerd. Travelman lederwaren is een franchise organisatie
waarvan de 15 leden op talloze
markten in het land staan. Wij
staan woensdags op de markt
in Woerden, donderdags in
Mijdrecht, op vrijdag op de
markt in Zoetermeer en zaterdags in Rotterdam. Beschouw
mij maar als degenen die met
een speciaalzaak in lederwaren op de markt staat.” Aldus
Koen die in zijn bedrijvigheid
ook vaak wordt ondersteund
door zijn vrouw Lysanne. Koen
staat met zijn wagen aan de
rand van het fietspad tegen de
Dorpsstraat aan. Alle reden om
eens bij Travelman Lederwaren
langs te gaan. Of de website
te bezoeken inclusief de webshop: www.travelman.nl.

Column van het Inwonerscollectief DRV

De daad bij het woord voegen

Verhalenroeitocht op Botshol
De Ronde Venen - Al eens meegeweest met één van de verhalenroeitochten op Botshol? Joke
Dekker van vertelkring ‘De Schatkist’ en Elza Vis van ‘BinnensteBuiten’ doen samen nu al voor het
10e jaar deze speciale en unieke verhalenroeitocht in het bijzondere natuurgebied Botshol.
Zij zoeken verhalen die passen in
dit stille en sfeervolle waterrijke
gebied. Het gaat niet om de kennis van alles wat er leeft maar om
de beleving. Als je dit een keer
wilt ervaren: tussen het riet ‘aanleggen’, je handen niet snijden
aan de rietstengels, de waterlelie zien bloeien en de stem van
de verhalenvertellers die je meenemen naar de diepte onder de
waterspiegel of wonderlijke verhalen weten over de bewoners
rond en in de plas…… geef je
dan op! Deze tocht is op donderdag 21 juni.
Halverwege leggen we even aan
bij een eiland om te genieten
van een sapje en een hapje. De

verhalenvertellers wisselen van
boot en piepend knarsen de riemen en spat het water op in de
smalle vaarten met de rietkragen.
Je ziet en voelt het aan álles: de
zomer is begonnen! Tijd: 19.00ca. 21.30 uur.
Kosten: €9,- p.p.
Afvaart: Roeibotenverhuur Verweij, Botshol 14, 1391 HP Abcoude
Opgeven: Joke Dekker-Booij, tel
06-10814589

De Ronde Venen - Vorige
week was er geen column van
ons. De tijd ontbrak ons even
omdat we erg druk zijn met allerlei zaken achter de schermen. Wij zijn onder anderen
volop in gesprek en onderhandeling met allerlei partijen. Wij willen namelijk graag
zoveel als mogelijk samen
optrekken met gemeente en
maatschappelijke partners. En
ondanks dat wij politiek onafhankelijk zijn, is samenwerking met de lokale overheid
natuurlijk het meest ideale
scenario om de gewenste participatie vorm te gaan geven.
Bij de algemene beschouwingen waren wij dan ook positief gestemd dat politieke partijen de inwoners willen betrekken en inwonersparticipatie hoog op de politieke agenda willen terugzien. Er is zelfs
een motie ingediend die door
het merendeel van de raad is
aangenomen die ons in de gelegenheid gaat brengen om
de Wethouder in een gesprek
uit te leggen wat wij met het
Inwonerscollectief DRV kunnen toevoegen. Ook komt er
een gesprek met de gemeente en maatschappelijke partners over de vraag hoe wij samen kunnen gaan optrekken
en of zij ons kunnen steunen.
Die steun hebben wij bij de
opstart heel hard nodig en zal
er voor gaan zorgen dat wij als
inwoners onze nieuwe rol die
in de Maatschappelijke Agenda van ons wordt gevraagd
ook veel eenvoudiger en sneller kunnen gaan invullen.

Overigens is het niet eenvoudig om kort en krachtig uit te
leggen wat in de Maatschappelijke Agenda gevraagd
wordt van de inwoners. Met
het Inwonerscollectief willen
wij dit samen met de inwoners
stap voor stap gaan invullen
en uitvoeren.
Gemeenschapskracht zal weer
de basis gaan worden van de
samenleving. Hoe gaan wij inwonerskracht creëren? Daarvoor is een duurzaam inwonersnetwerk nodig want voor
individuele inwoners is dit niet
haalbaar.
Het Inwonerscollectief DRV is
er om inwoners te gaan informeren, verbinden en een platform te geven waar alle initiatieven zijn terug te vinden die
er in De Ronde Venen zijn. Na
de zomer kunnen we concreter gaan worden.
Het zal dan duidelijker worden wat wij nou precies willen. Eerst nu maar eens met
de gemeente, maatschappelijke partners en politiek in
gesprek gaan en kijken of zij
ons willen steunen en samen
met ons willen optrekken om
daadwerkelijk de participatiemaatschappij vorm te gaan
geven. In de Maatschappelijke Agenda staat het allemaal
heel mooi beschreven. Laten we het niet bij mooie geschreven woorden laten maar
daadwerkelijk de daad bij het
woord voegen.
Wilt u nu al meer weten stuur
gerust een e-mail naar: drv@
inwonerscollectief.nl
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Diamant voor Frans en
Alie van Eijk-Klijn
Vinkeveen - En dan is het ineens feest in huize Van Eijk aan
de (fraai opgeknapte) Heulweg.
Niet zozeer vanwege de weg,
maar meer nog omdat Frans en
zijn Alie maandag 18 juni 60 jaar
getrouwd waren. Zij vierden hun
diamanten bruiloft. “Dat feestje gaan we nog vieren op de 25e
van deze maand. Dan zijn we ook
voor de kerk 60 jaar getrouwd en
bovendien kunnen dan onze kinderen en kleinkinderen allemaal
komen.
We vieren het in kleine kring op
een locatie in Breukelen. Aan die
plaats heb ik goede herinneringen want ik heb er in mijn leven
vaak gewerkt voor verschillende bedrijven en opdrachtgevers.
Daaronder ruim 12 jaar bij Hazemeijer, een bedrijf in technische
installaties voor de scheepvaart

en marine, hoogovens en andere
grote bedrijven,” steekt Frans vlot
van wal met zijn informatie. Later blijkt hij ook nog zo’n 20 jaar
voor de gemeente Vinkeveen te
hebben gewerkt op de afdeling
financiën. Dat was nog ruim vóór
gemeentelijke herindeling van
1989. In dat jaar ging Frans met
de pre-vut.
Dat kon toen nog. Alie Klijn heeft
destijds gewerkt in de huishoudelijke dienstverlening en in een
confectie-atelier wat in Vinkeveen was gevestigd en voornamelijk kleding maakte voor Blok
in Uithoorn, toen nog met een
winkel in de Dorpsstraat. “Maar ik
was natuurlijk ook huisvrouw en
toen ik zwanger werd was dat natuurlijk afgelopen. Zo ging dat in
die tijd. Praat je wel over de jaren
vijftig van de vorige eeuw hoor.

Het ging er toen anders aan toe
dan nu,” haakt Alie in. Zij is geboren op 10 maart 1935 in Wilnis; Frans wat eerder: hij zag het
levenslicht op 12 april 1932 in
Vinkeveen. “Weet nog waar ook,
onder het biljart in het café van
mijn vader aan de Herenweg. Dat
stond op de plaats van De Twee
Heertje op nummer 55. Toen nog
met een woonhuis erachter. Nu is
dat allemaal anders,” merkt Frans
olijk op. Hij kan zich ook nog
goed herinneren dat hij tijdens
zijn militaire dienststijd begin jaren vijftig als hulpverlener is ingezet bij de watersnoodramp in
Zeeland in 1952.
60 Jaar in zelfde huis
Frans en Alie maakten in 1955
met elkaar kennis op de Vinkeveense kermis. “Ik was daar met

mijn broer en vriendin. Mijn broer
ging vervolgens met mijn vriendin de kermis op en ik stond alleen. Niet voor lang, want daar
was Frans en samen zijn wij de
kermis op gegaan. Maar ook
daarna bleef het aan tussen ons,
tot op de dag van vandaag” herinnert Alie zich nog goed. Na drie
jaar ‘verkering’ trouwden ze 18 juni 1958 op het stadhuis in Wilnis
voor de wet en op 25 juni in de
RK Kerk Heilige Johannes de Doper aan de Driehuis. Uit het huwelijk zijn twee zonen geboren
die (nog) niet hebben gezorgd
voor veel nakomelingen. Het is
gebleven bij één kleinkind waar
Frans en Alie overigens erg blij
mee zijn. Maar ze hebben nóg
wat te vieren; namelijk dat zij als
een van de eerste bewoners aan
de Heulweg ook al 60 jaar in hetzelfde huis wonen. “Vanaf de oplevering en dat was in het jaar van
ons trouwen. Toen liepen ze hier
met deze huizen te leuren om ze
aan de man te brengen. Onvoorstelbaar als je de situatie vandaag
de dag ziet op de woningmarkt,”
laat Frans weten. Tja, tijden veranderen. Frans en Alie hadden
ook hun liefhebberijen, daaronder strandvakanties in eigen land,
maar ook veel wandelen en fietsen vonden ze fijn om te doen,
hoewel dat voor Alie nu minder
is. Ook is zij geweldig goed in borduren getuige een prachtig stukje borduurwerk van de Magere
Brug in Amsterdam dat ingelijst
boven de deur in de gang hangt.
Behalve de traditionele felicitatie
van Koning Willem Alexander en
een fraai bloemstukje van de gemeente kwam ook Burgemeester Maarten Divendal persoonlijk
zijn opwachting maken om het
bruidspaar te feliciteren en korte tijd gezellig met hun te praten. Als cadeautje overhandigde hij het onvolprezen fotoboek
van Maarten Koch ‘Wolken Wild
Water’ aan het echtpaar dat daarmee erg verrast was. Bij alle felicitaties sluit de redactie van deze
krant zich graag aan en wenst het
bruidspaar nog vele actieve jaren
toe om in goede gezondheid van
en met elkaar te mogen genieten!

Actie voor Irene levert
ruim €10.000,- op!
Mijdrecht - Afgelopen 14 april
hebben
brandweer
Wilnis,
Mijdrecht, Vinkeveen en bedrijfsbrandweer Rütgers een autowasdag georganiseerd om geld in te
zamelen voor Irene. Irene heeft
Tubereuze Sclerose, een zeldzame ziekte. Op die dag werden er
ook beschermengeltjes, koffie,
thee en taart verkocht. Na de autowasactie, waren er geruime tijd
nog beschermengeltjes verkrijg-

baar. Er zijn zeker 600 auto’s gewassen en 1300 beschermengeltjes verkocht. Een geweldig resultaat! Afgelopen dinsdag is de
actie afgesloten en is de cheque
overhandigt in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis aan neuroloog
Floor Jansen. Met dit megabedrag van €10.454,- kan er onderzoek gedaan worden naar Tubereuze Sclerose. Iedereen die onze actie heeft gesteund, bedankt!

Het programma start elke avond
om 19.00 uur - te zien op een
grote klok bij het speelveldje Mijdrecht - Drie verschillende den mogen er van woensdag 27 en duurt tot 19.45 uur. De locaspeelveldjes in Mijdrecht zullen tot en met vrijdag 29 juni name- ties zijn al een paar jaar hetzelfweer een ‘feestveldje’ worden. lijk weer komen voor het Veldjes- de: de start op woensdag 27 juni
Alle kinderen en belangstellen- feest. Toegang is gratis.
is in Wickelhof aan de Dr. Van der

Haarlaan. Het speelveld aan de
Vijzelmolen is donderdag 28 juni aan de beurt. Het laatste Veldjesfeest deze zomer is vrijdag 29
juni op het veld aan de Aquamarijn bij de Toermalijn. Het thema is
dit jaar: “Vaar je mee?” In de poppenkast beleven Jeroen en Maaike een spannend avontuur met
de boot van de oom van Jeroen.
Even zijn ze bang, maar gelukkig
komt er hulp. Bang? Olleke Bolleke zegt dat hij dat nooit is. Hij
heeft beloofd dat hij ook langs
komt. We zullen zien of hij gelijk
heeft. Het verhaal uit de Bijbel
gaat over de vrienden van Jezus.
Zij zijn bang tijdens een storm, als
ze op het meer varen. Maar Jezus
is bij hen. We zullen horen hoe
dat afloopt. Na het programma,
is er voor iedereen wat te drinken
met iets lekkers. De kinderen kunnen weer op het zeil blijven knutselen: blijft jouw bootje echt drijven? Via een aantal basisscholen
kunnen de leerlingen een uitnodiging krijgen met daarop een
reddingsboei. Kleur hem netjes
en knip hem uit. Op die uitnodiging staat alle verdere informatie
over het Veldjesfeest. Ieder kind
mag op het Veldjesfeest direct
zelf een prijsje uitzoeken bij inlevering van het kunstwerk. Uitnodigingen zijn ook te downloaden
via: www.cgkmijdrecht.nl

Veldjesfeest in Mijdrecht

Groep 8 eindfeest voor
alle basisscholen
De Ronde Venen - Op zaterdag
30 juni wordt er, voor alle groep
8 leerlingen van de basisscholen
binnen de gemeente De Ronde
Venen, een groep 8 eindfeest gehouden in ’t Oude Parochiehuis in
Mijdrecht.
Het feest wordt georganiseerd
door DJ Nick Party Time en ’t Oude Parochiehuis en wordt ondersteund door de Jongerenadviescommissie (JAC) van de gemeente De Ronde Venen. Deze partijen
hebben eerder 2 Frizz Feesten georganiseerd voor de jeugd.
Het Groep 8 eindfeest zal een
unieke gelegenheid zijn voor kinderen die volgend jaar naar de
middelbare school gaan, om alvast kennis te maken in een zeer
gezellige sfeer.
Ook zullen deze feesten bijdra-

gen aan een betere onderlinge
verstandhouding en toekomst
voor uitgaansgelegenheden binnen De Ronde Venen.
JAC zorgt voor lokale sponsoren
die hun steentje willen bijdragen
aan dit evenement. Voor een extra beleving is Feel Good Salon
Wilnis tijdens het feest aanwezig
die de kinderen kan voorzien van
gave kapsels en make-up.
De prijs van een kaartje is € 5,- en
een kaartje kan gekocht worden
door contact op te nemen met
DJ Nick Party Time (WhatsApp: 06
29 97 37 74) of ’t Oude Parochiehuis (e-mail: info@zalenverhuurmijdrecht.nl). Daarnaast kan er
op de avond zelf naar wens nog
limonade, fris, snoep en chips genuttigd worden voor een vriendelijke prijs.

Open Dag Tuin Bram de
Groote 1 juli 2018
Regio - Op 1 juli is al weer de vierde open dag in de Tuin van Bram
de Groote in Uithoorn.
Het is nu volop zomer en alle
kleuren van de regenboog zijn terug te vinden in de borders van
de tuin: rode papavers, oranje havikskruid, gele ganzenbloemen, roze bolderik, blauw komkommerkruid en alles wat daartussenin zit. U bent weer van har-

te welkom tussen 13.00 en 16.00
uur en … er is nog steeds honing
te koop. De Tuin van Bram ligt in
Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan. U kunt naar
binnen via de zijingang tegenover de werkschuur van Landschap Noord Holland (Elzenlaan
(nr. 27). Fietsen kunnen worden
gestald bij de werkschuur. De
toegang is gratis.

Afscheid directeur
Koningin Julianaschool
pensioenjaren. Natuurlijk kann hij
niet zomaar vertrekken.
In de jaren dat hij directeur van
deze school was heeft hij heel
veel kinderen, maar ook ouders
en grootouders in school gehad
en ontmoet.
Allen zijn van harte uitgenodigd
om Kees de hand te drukken en
afscheid van hem te nemen. Op
vrijdagavond 6 juli van 19.00 tot
20.30 uur bent u welkom op het
schoolplein, waar tot die tijd een
gezellige barbecue met de leerlingen en ouders is gehouden.
Kunt u deze avond niet? Op de
Wilnis - Na 42 jaar werkzaam te volgende dagen kunt u, tijdens
zijn geweest in het onderwijs en de genoemde tijdstippen, geruim 22 jaar als directeur van de woon de school binnenlopen:
Koningin Julianaschool in Wil- Maandag 9 juli tussen 8.30-12:00
nis neemt Kees Hoogendoorn af- uur en 13.15-15.30 uur
scheid om met pensioen te gaan. Dinsdag 10 juli tussen 8.30-12:00
Kees heeft veel voor de school uur en 13.15-15.30 uur
betekend en bestuur en leer- Woensdag 11 juli tussen 8.30krachten zijn blij met en dank- 12.30 uur
baar voor alles wat hij voor de Donderdag 12 juli is de laatste
school heeft gedaan.
dag van dit schooljaar. Op deze
Met een lach en een traan la- dag neemt Kees afscheid van alle
ten zij hem gaan, maar natuur- leerlingen, waarvoor de voorbelijk gunnen ze hem vele en mooie reidingen al in volle gang zijn…
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ZDRV/RVP verzilvert Beursvloer
overeenkomsten op Eiland 5 in Vinkeveen

De Ronde Venen - Op donderdag 8 maart 2018 werd de 8e
Beursvloer De Ronde Venen gehouden in het gemeentehuis van
Mijdrecht. Op deze maatschappelijke beursvloer biedt men verenigingen, stichtingen en bedrijven de kans om live met elkaar
in contact te komen en matches
te maken. In slechts 1,5 uur tijd
onderhandelen ze samen over
vraag en aanbod. De 8e beursvloer De Ronde Venen leverde
maar liefst 93 matches op tegen
75 in 2017. Gemeente De Ronde
Venen en de firma van Walraven
groothandel in infra en installatiematerialen aan de Nijverheidsweg in Mijdrecht en ZDRV/RVP
hadden een match. De drie partijen vonden elkaar Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen onderdeel van de ZDRV in Mijdrecht
had een goede match en kreeg
van de Gemeente en van Walraven een AED. (Automatsiche Externe Defibrillator)

monstratie van de reddingshulpmiddelen en het oefenen in het
werpen van de reddingshulpmiddelen zoals klos-, werpzak-, werpbal- en lijn gooien om de drenkelingen vanaf de kant te redden. De rescue board was een hele bijzondere demonstratie om
drenkelingen op de rescueboard
(surfplank zonder zeil)aan de wal
te krijgen. Na het varen, de demonstratie en oefeningen waren
het wethouder Rein Kroon en algemeen directeur Henk van Walraven klaar om de AED aan ZDRV
penningmeester Olivier van Schie
te overhandigen.

All in
De 2e beursmatch met Hotel
Mijdrecht aan de 201 bestond uit
een All In vergaderarrangement
voor onze jaarlijkse Algemene
jaarvergadering ZDRV/RVP in het
Hotel Mijdrecht. De familie de
Vries eigenaar/directeur van Hotel Mijdrecht genoten zichtbaar
van de demonstraties, het oefeAED
nen en het op spectaculaire wijze
Een AED is een draagbaar appa- varen met de Reddingsboot van
raat dat het hartritme weer kan de Reddingsbrigade Vinkeveense
herstellen bij een hartstilstand. Plassen. Aan het slot van de midDit gebeurt door het geven van dag reikte Gerard de Vries de Voueen elektrische schok. Als tegen- cher uit aan David Drooge lid van
prestatie heeft de ZDRV/RVP een de Zwem Vereninging De Ronaantal gemeenteraadsleden en de Venen en Reddingbrigade Vinwethouder Rein Kroon uitgeno- keveense Plassen. Mochten jullie
digd om samen met de BHVers nou interesse hebben in de activivan van Walraven en algemeen teiten van de ZDRV/RVP en spredirecteur Henk van Walraven de ken de activiteiten jullie aan stuur
tegenprestatie op Eiland 5 in Vin- dan een mailtje naar info@zdrv.nl
keveen bij te wonen. Waaruit be- we nemen dan snel contact met
stond de tegenprestatie: Rond- je op en kun je wellicht eens een
vaart over de plassen in de Red- proefles volgen. Nadere info vind
dings-boot en vlet en na de de- je ook op www.zdrv.nl
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Eerste Rondje Zijdelmeer
groot succes
Regio - In het kader van het Auto
Berkelaar Zomeravondcircuit was
op 15 juni 2018 het Rondje Zijdelmeer gepland, een nieuw evenement op de Uithoornse kalender.

hoorn en omgeving. Voor velen is
het rondje iets dat zij regelmatig
lopen, maar het is natuurlijk altijd
de vraag of deze lopers aan dit
loopevenement mee zullen doen.

Voor de organisatie van atletiekvereniging AKU was het onzeker
of deze eerste hardloopversie van
het Rondje Zijdelmeer zou aanslaan bij de inwoners van Uit-

De organisatoren waren aangenaam verrast toen vanaf 19.00
uur een bont gezelschap enthousiaste lopers het terrein van Hotel Lakesite op kwamen lopen

en fietsen om zich in te schrijven: ouders met kinderen, bekende en ervaren lopers en mensen
die niet zo vaak hard lopen maar
wel de uitdaging van de 3 kilometer Rondje Zijdelmeer aan wilden
gaan.
De goede weersomstandigheden
hebben zeker een positieve invloed gehad, een heerlijke temperatuur en weinig wind.

110 deelnemers
Uiteindelijk stonden om 20.00
uur 110 lopers aan de start, de
jongste deelnemer was 6 jaar en
de oudsten waren de 70 gepasseerd. Het was opvallend dat veel
jonge leden van AKU aan de startstreep stonden en met een van
de ouders de strijd aanging wie
het eerste aan de finish zou komen.
De meeste deelnemers schreven
zich in voor 1 rondje van 3 kilometer, voor ruim 30 lopers was
dat niet genoeg en zij liepen 2x
Rondje Zijdelmeer, totaal 6 kilometer.
Eerste winnaars Zijdelmeercup
De winnaars bij de Dames en de
Heren ontvingen elk een fraaie
Rondje Zijdelmeer beker.
Daarnaast ook de grote Zijdelmeercup, de wisselbeker die een
jaar bij de winnaar komt te staan
en waar elk jaar ook de naam van
de winnaar in wordt gegraveerd.
Dit jaar was dat een familiegebeurtenis, bij de heren won Sjoerd Heemskerk met grote overmacht en bij de dames kwam zijn
zus Kristen Heemskerk als eerste
over de streep.
Met de Zijdelmeercup wisselbeker maakt AKU van het Rondje
Zijdelmeer een jaarlijks terugkerend sportevenement dat hopelijk een mooie traditie gaat worden op de sportkalender van de
gemeente.

Wandelen, eten en dansen
Regio - Natuurlijk kanker is een
serieus onderwerp, maar veel
(ex)-patiënten hebben de kunst
van het vieren van het leven omarmt. Dat merken ze ook altijd
weer bij Inloophuis ’t Anker, plezier maken en heerlijk lachen
lucht op. Vandaar dat er tijdens
de 12 uur van De Ronde Venen
op 7 juli a.s. veel aandacht is voor
genieten van het leven en plezier.
’s Morgens vroeg staat Mobiele
Barista Marlies klaar om voor jou
een heerlijke cappuccino te maken of een latte natuurlijk. Maar
ook de rest van de dag kun je je
culinair laten verwennen. Paella van Carlos, Hamburgers van
Restaurant Burgerlijk, IJsjes van
De IJsbeer of gewoon tost’s, poffertjes of een sateh. De bar is geopend en ook daar word je bediend door enthousiaste vrijwilligers.

Wandeltocht
Tijdens de wandeltocht loop je elke ronde over een evenemententerrein, hier staat voor elk team
een picknicktafel en is er van alles
te beleven. Op het grote podium
treden de hele dat allerlei artiesten en bands belangeloos op. Van
Hollandse meezingers tot popclassics en polonaise tot funk, laat
je meevoeren op de klanken van
Mark Fledderman, het Meezingteam, De Bent, Thomas OudsHet succes van deze editie is een hoorn, FunkyHotSpots en Toine
opmaat naar nog meer sportieve Kremer. Of dans mee met de danseressen van Dansschool Nicole.
lopers aan de start in 2019.

Al drie lijnen bij
Zomerbridge De Legmeer
Regio - Regio - Vier en veertig zomerbridgeparen noopten al op
de tweede avond tot het samenstellen van een A-, B- en C-lijn.
In de A-lijn, met achttien paren,
stuntten Johan Le Febre & Wim
Slijkoord door met 63,80% niet alleen hier de beste te zijn, maar zo
ook het hoogste percentage van
allen te behalen. Op twee eindigden, op afstand, Frans Kaandorp & Lijnie Timmer die met
55,99% het achtervolgende pe-

loton aanvoerden. Gerda Schavemaker & Jaap Kenter deelden
de plekken drie en vier en ook de
wijn met Francis Terra & Margo
Zuidema met een gezamenlijke
55,73%. Gijs de Ruiter & Ger Quelle volgden als vijfde met 54,69%
en moesten dus alleen met de
eer genoegen nemen. In de Blijn was de eerste plaats weggelegd voor Ineke Koek & Ellen van
der Toorn die op 59,38% uitkwamen. Wim Röling had zich verze-

kerd van de niet te versmaden
steun van Adrie Voorn en dat betaalde zich uit, onder andere door
slim gewaagd bieden van Adrie,
met een fraaie tweede plaats van
57,99%. Ellie van Brakel & Janny
Streng werden derde met 55,90%
waarna de vierde en vijfde posities werden gedeeld door Bep de
Jong & Herman van Beek en Heleen & Mees van der Roest met
55,21% voor beide paren.
In de C-lijn gingen de Tini’s Geling
& Lotgerink voor de winst met
59,17% en starten de volgende
keer dus een lijntje hoger. Anneke Bicknese & Kathy Jantzky haalden de tweede fles wijn binnen
met 58,75% en moesten Alice

Veteranen van UWTC
goed in vorm
Regio - Het afgelopen weekend
hebben de UWTC renners Leen
Blom en Guus Zantingh veteranen wedstrijden gereden bij de
69+. Zaterdag 16 juni gingen de
renners van start in Amersfoort.
Even voor half koers wisten vier
renner een kleine voorsprong te
nemen met daarbij Leen Blom,
maar met nog 8 ronden te gaan
werden zij ingelopen en kreeg
niemand meer de ruimte om weg
te komen. De wedstrijd werd gewonnen door Guus Zantingh uit
Mijdecht voor Kees Verdouw uit
Driehuis, 3e werd Hans van Bavel uit Sint Anthonis. Leen Blom
finishte als 10e.
Zondag 17 juni stonden de renners aan de start in Woerden. Bij
de 69+ werd er vanaf aanvang
volop gedemarreerd en na 15
ronden ontstond een kopgroep
van 5 renners met daarbij Leen
Blom en Guus Zantingh maar zij
wisten helaas niet vooruit te blijven. De wedstrijd werd gewonnen door Guus Zantingh voor
Hans Van Bavel en 3e werd Piet
Gruteke uit Rotterdam. Leen eindigde als 6e.

Veteranen koers
Donderdag 14 juni is de laatste
wedstrijd van het Joop van Nimwegenklassement verreden. Tien
donderdagavonden koers voor
de veteranen op de Nedereindseberg in Nieuwegein. In de laatste
wedstrijd was het John Tromp die
na 15 minuten koers succesvol
uit het peloton wist te ontsnappen. Na 2 rondes wist Ron Pfaffen
aan te sluiten en samen wisten ze
na een half uur hard fietsen, ondanks de harde wind, het peloton op een ronde te zetten. Uit
dit peloton waren Jan Willem van
Soest en Piet Hoevers weggereden. Ron Pfaffen had nog energie
over en reed solo naar van Soest
en Hoevers toe. In de eindfase
van de wedstrijd naderde zij heel
dicht het peloton. Pfaffen sprong
echter weg en pakte zo zeer
sterk de winst. John Tromp zag
zijn inspanningen beloont met
de tweede plaats en het podium werd compleet gemaakt met
Piet Hoevers op de derde plaats.
In het eindklassement werd John
Tromp vierde, hij had één wedstrijd uit de serie gemist.

Oosterling & Elly Siep met 57,92%
dus met louter applaus genoegen nemen. Op vier finishten
Hermien de Jong & Barry Ouëndag met 57,08% en Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers sloten
de top vijf met 52,50% af. Ook zin
in een avondje zomerbridge en
kans op een alcoholische versnapering, teken dan in voor de derde avond via: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, of telefoon 0683371540 en het kan ook in de
zaal tussen 19.15 en 19.30 uur. Er
wordt gespeeld in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn, het begint
om 19.45 uur en de kosten zijn
Regio - Na een wat tegenvallen€6,- per paar.
de opkomst op de 1e avond van
de zomerdrive bij de BVK, mede
veroorzaakt door de warmte op
donderdag 7 juni, konden we op
14 juni 24 paren verwelkomen in
Dorpshuis De Quakel, door wedstrijleider Gerbrand van Nigtevegt keurig verdeeld over 2 lijnen
van 12 paren.
Het leeuwendeel van de paren
bestond uit leden van de BVK zelf
en het zou natuurlijk leuk zijn als
ook paren uit andere verenigingen eens de prettige sfeer bij deze nieuwe zomerdrives in de regio zouden komen ervaren.

En uiteraard is er ook dit keer een
optreden van het smartlappenkoor Licht ’t Anker bestaande uit
bezoekers van ’t Anker.
Optreden
Het meest memorabel wordt ongetwijfeld het optreden van Annemarie Stolwijk tijdens de lichtjesronde die start om 21.00 uur.
Langs het hele parcours staan
dan brandende kaarsjes: inspiratielichtjes. Tijdens deze ronde gedenken we bijvoorbeeld iemand
die je inspireert of iemand die
is ontvallen door de ziekte kanker, iemand die ziek is of iemand
die aan het genezen is. Annemarie zingt dan een paar stemmige
popclassics. Via onze Facebook
pagina kun je zelf ook een lichtje bestellen a € 10,- per stuk, wij
zullen deze dan plaatsen op het
parcours. Kortom een bijzondere
dag waar je, ook als je niet meewandelt, gerust een kijkje kunt
komen nemen. Ondersteunen
doe je ook als je iets eet of drinkt,
de opbrengst daarvan is ook bestemd voor de verhuizing van Inloophuis ’t Anker.
Het evenement De 12 uur van
DRV vindt plaats op het achterste veld van het Argon terrein aan
de Hoofdweg in Mijdrecht begint
om 10.00 uur en is na 12 uur wandelen om 22.00 uur afgelopen.
Kijk voor de tijden van de optredens op www.de12uurvandrv.
nl of volg ons op Facebook @
de12uurvandrv.

Zomerdrive bij BVK
temin een zeer ruime voldoende
en daarmee een 2e plaats. Rees
en Gerard van der Post werden
3e met 58,33%.De nummers 1 en
2 mochten de flesse wijn in ontvangst nemen en dat gold ook
voor het paar dat het dichtst bij
de 50% scoorde en dat waren in
deze lijn Riet en Wim Beijer.

B-lijn
In de B-lijn introduceerde BVK
voorzitter Nico Koning zijn ‘maandagavondpartner’ Marjan Jansen
en zij eisten hier met 64,17 gelijk
maar de 1e plaats op. Janny Korver en Tiny Rijpkema werden fraai
2e met 60%.
A-lijn
Ook voor deze 2 paren flesseen
In de A-lijn waren Margo Zuide- wijn.
ma en Francis Terra met 65% een De 3e plaats met 58,75% was
maatje te groot voor de rest van voor Rie Bezuyen en Wim Röling.
het veld.
Greet en Henk Stolwijk scoorden
Met 60,42% scoorden Jan van exact 50% en ook zij konden hun
der Knaap en Jaap Verhoef niet- wijnvoorraad dus aanvullen.

Ronde van Rijsenhout
De eerste wedstrijd van de drieluik van de Bataaf is verreden.
Donderdag 14 juni was de aftrap
met de ronde van Rijsenhout.
De UWTC amateurs Tommy Oude Elferink en Menno van Capel
hadden zich ingeschreven bij de
combiklasse amateurs-elite. En
hier werd hard gekoerst. Moest je
uit het peloton lossen dan werd
je gelijk door de jury uit koers gehaald. Tommy moest na 14 rondes de koers verlaten en Menno
reed 23 rondes. Onze elite renner
Steven Stenekes reed een sterke koers en was mee in de ontsnapping. In de eindfase van de
wedstrijd werd de kopgroep toch
weer bijgehaald door het peloton. Steven Stenekes reed naar
de 9e plaats.
NK jeugd
Zondag 17 juni mochten 2 UWTC
jeugdleden meedoen aan het NK.
Altijd weer een hele ervaring voor
de kinderen. Het NK werd op een
vrij smal stratenparcours verre-

den in Steenbergen. Mike moest
om 10.30 uur starten in cat 6. Na
de start ging het meteen enorm
hard en na één ronde was er al
een kopgroep weg. Mike reed van
achteren en kon nog wel wat renners inhalen. Helaas werden de
gedubbelde renners al vroeg uit
de wedstrijd gehaald, maar Mike
vond het weer een leuke ervaring. Hij werd 56e.
Om 16.45 uur maakte Emilie Fransen haar debuut op het NK bij de
meisjes cat 3. Ruim 45 jonge dames aan de start. En ook Emilie
deed weer een mooie ervaring
op, zij werd 32e.
Interclub in Ouderkerk
Zondag 17 juni mocht de oudste jeugdcategorieën meedoen
op interclub niveau aan de ronde
van Ouderkerk ad Amstel. Bij de
jeugd cat 5&6 deed Rens Grömmel het erg goed.
Hij was mee in de kopgroep en in
de eindsprint pakte hij met een
derde plek zijn eerste podiumplaats.

TTC de Merel
organiseert Ankertour
Regio - Voor de 3e keer organiseren TTC de Merel en WTC uit
Woerden de Ankertour deze keer
op zondag 23 juni a.s. Een tocht
voor wielrenners, toertocht rijders en families. Het doel van deze fietstocht is om meer bekendheid te vragen voor de twee Inloophuizen in de regio. Inloophuis ’t Anker en inloophuis ‘Leven
met kanker’ in Woerden. Beiden
gevestigd in het Groene Hart, bieden een ontmoetingsplaats voor
mensen die leven met kanker en
hun naasten. Iedereen die met
kanker in aanraking is gekomen,
patiënten, ex-patiënten, naasten
of nabestaanden kunnen hier terecht om hun ervaringen te delen
met lotgenoten of deel te nemen
aan uiteenlopende activiteiten.
Er worden vier fietsroutes uitge-

zet: 15 km, 40 km, 70 km en 110
km. Deze routes worden met de
bekende gele Merel bordjes aangegeven, zodat verkeerd rijden
onmogelijk is. Er kan zowel vanuit
Mijdrecht, bij ‘t Anker, als Woerden (Waardsedijk 40 (WTC) worden gestart, de inschrijvingskosten bedragen €5,- voor de 15 en
40 km en €7,- voor de 70 en 110
km. Je kunt starten tussen 8.30
uur en 11.00 uur en de sluitingstijd is 16.00 uur. Op beide locaties
verzorgen de vrijwilligers van de
Inloophuizen koffie, thee, fris en
lekkers waarvoor een vrijwillige
bijdrage wordt gevraagd.
Zet deze datum in je agenda, doe
mee en stimuleer mensen in jouw
omgeving om ook deel te nemen.
De fietstocht is geschikt voor elke
fiets, dus ook een elektrische!
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Nestors Jaap Meulstee en Johan de
Haan winnen schutterstoernooi
Vinkeveen - Dit jaar werd voor
de 38e keer het schutterstoernooi
gehouden bij korfbalvereniging
De Vinken. Negen duo’s streden
dit jaar om de schutterstitel 2018.
Dit jaar waren de rollen omgedraaid. Waar de nestors vorig jaar
nog laatste werden, herpakten ze
zich dit jaar met de titel!
Op maandagavond 11 juni genoten we van een mooie zomerse avond met een onberekenbare wind. Uit alle teams uit de com-

ten, waarbij doorloopballen niet
zijn toegestaan. Een wedstrijd is
afgelopen wanneer één van beide duo’s één keer tot de tien doelpunten is gekomen.
Het duo dat begint, moet het andere duo nog een extra kans geven. Hierdoor zijn gelijke spelen
Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi ook mogelijk.
moet ieder duo tegen ieder ander Dit kwam gedurende het heduo schutteren. Bij het schutte- le toernooi niet voor. Je bent het
ren wordt er over een afstand van beste schuttersduo wanneer je
zes meter tegen elkaar gescho- de meeste wedstrijdpunten hebt
behaald.
petitie waren mensen vertegenwoordigd; waaronder bijvoorbeeld spelers uit de selectie, nietspelende leden, oud-leden en leden van onze buurvereniging
Blauw-Wit en Atlantis.

Competitie
Ten opzichte van voorgaande jaren werd er dit jaar maar één
avond geschutterd. Er werd fanatiek geschoten wat resulteerde in verrassende uitslagen. Opvallend was dat dit jaar de nestors Jaap Meulstee en Johan de
Haan en Renske de Haan en Mar
van Spengen de veelal tientallen
jaren jongere andere duo’s wisten
te verslaan. Tot de laatste wedstrijd bleef het spannend wie er
met de titel vandoor zou gaan.
De nestors met een gezamenlijke
leeftijd van 263 jaar hadden een
gelijk aantal wedstrijdpunten. Op
doelsaldo gingen Jaap en Johan
er met de titel vandoor.

V.l.n.r.: Noor, Florine, Rosalie, Jade, Melanie, Julianne, Linde, Florianne, Kim, Ilaine, Lotte, Willemijn, Bo en keepster Lieke.

MD1 meiden van HVM kampioen
Regio - Mijdrecht – Vorige week
zijn de meiden van MD1 kampioen geworden! Het hele seizoen
speelden ze al goed en stonden
steeds op nummer 1 in het klassement. Vele wedstrijden werden gewonnen. De laatste wedstrijden werden steeds spannender en wonnen ze nipt. Ook voor
de ouders langs de zijlijn werd de
spanning haast te veel. De laatste wedstrijd was een thuiswed-

strijd waar ze tegen de nummer
2 moesten spelen. In principe
mochten ze verliezen waarbij ze
niet meer dan 10 doelpunten verschil mochten hebben. Natuurlijk gingen de meiden wel voor
de winst.
In de eerste helft kwamen ze met
1-0 aan de leiding, maar voor het
einde van de eerste helft werd
het 1-1. In de pauze werden nog
even de puntjes op de i gezet en

vol goede moed op naar de tweede helft. HVM zette druk en het
werd 2-1, maar de tegenpartij
wilden ook graag winnen en het
werd 2-2. Uiteindelijk won HVM
met 3-2.
De overwinning werd uitbundig
gevierd met kinderchampagne
en tompoezen. Het team bedankt
Jamie Lee voor haar enthousiasme en fanatieke trainingen en het
coachen bij de wedstrijden!

Altijd Te Laat wint CSW
Sixentoernooi
Wilnis - Het vriendenteam Altijd Te Laat heeft afgelopen zaterdag in Wilnis het jaarlijkse CSW
Sixentoernooi gewonnen. In een
sterk bezet deelnemersveld van
50 teams verdeeld over 10 pouls
speelde het in de groepsfase eenmaal gelijk en werd er driemaal
gewonnen.
Dit bleek ruimschoots voldoende om groepswinnaar te worden
en zodoende door te gaan naar
de knock-outfase. In de achtste finale trof het team, onder de bezielende leiding van coach Patrick Moleman, een gevaarlijke
outsider.
Dit bleek echter totaal geen probleem en ze plaatsten zich vrij
simpel voor de volgende ronde. Vervolgens werden ook de
kwart- en halve finale gemakkelijk gewonnen waarmee het zich
plaatste voor de finale. Dit bleek
een zinderend slot te zijn van een
prachtige voetbaldag. De laatste
wedstrijd werd voor het oog van
vele honderden toeschouwers op
het hoofdveld voor een vol terras gespeeld. Vlak voor rust kwamen de mannen op een 1-0 achterstand.

Eindstand
Lang leek het er naar uit te zien
dat dit ook de eindstand zou
gaan worden. Tot in de laatste minuut Tom Kalkhuis met een haast
onmogelijke vrije trap toch de
1-1 wist te maken. Strafschoppen moesten uitsluitsel gaan geven wie zich voor een jaar lang
Wilnis’ beste mag noemen. Beide
teams scoorden de eerste 2 penalty’s raak. De derde strafschop
van de verliezend finalist ging
mis, spelverdeler Marvin Vlak wist
het hoofd wel koel te houden en
schoot de winnende strafschop
raak. Na het laatste fluitsignaal
barstte het feest echt los. Supporters stormden het veld op om het
kampioenschap van Altijd Te Laat
te vieren. Het kampioenschapsfeest werd, mede door een spetterend optreden van zanger Mark
Fledderman, groots gevierd op
het sportpark van CSW aan de
Pieter Joostenlaan. Middels deze weg wil het team de toernooileiding bestaande uit Roy, Corné,
Marcel en Robert bedanken voor
de goede organisatie en weer
een prachtige editie van dit jaarlijkse toernooi.

GVM’79 haalt 11 medailles!
Mijdrecht - Afgelopen weekend was het weer een druk wedstrijdweekend voor de turnsters
en acrogymnasten van GVM’7.
De selectie turnsters hadden
in Utrecht de Toestelfinales. De
wedstrijd waarin alleen de allerbesten per toestel in actie komen.
En dat GVM goede turnsters heeft
bleek wel uit de 9 medailles die er
mee naar huis genomen werden!
Chalissa behaalde 2 gouden medailles (sprong en brug). Luna

HHV-M8E2 kampioenen

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag was het zover. De toppers
van de M8E2 stonden op de eerste plaats in de competitie en na
het behaalde winterkampioenschap konden ze nu het kampioenschap binnenhalen tegen de
dames van Saxenburg.
De avond ervoor hadden de coaches Ilja Kudus en Nova Ploum
nog een extra training ingelast
voor deze kampioenswedstrijd
dus iedereen stond op scherp. zaterdag moest het gebeuren.
Op de grond v.l.n.r.: Mitchell de Zwart, Ronald Plomp en coach Patrick Mo- In grote getalen was het
leman. Staand v.l.n.r.: Marvin Vlak, Mike de Zwart, Rick van der Zon, Tom Mijdrechtse publiek deze vroege
ochtend op deze kampioenswedKalkhuis, Roy van Coolwijk, Sven van de Loosdrecht en Martijn Germsi!
strijd afgekomen en dat gaf de
meiden van HVM natuurlijk een
enorme boost.
Vol overtuiging begon HVM aan
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op Hier volgen de datums voor de het duel en al vroeg in de eervrijdag 22 juni 2018 om fraaie prijsklaverjasavonden voor 2018: ste helft werd met een prachtige
prijzen in Café de Merel Arken- 22 juni en 6 juli. Alle datums on- steekpass van alleskunner Fenna
park MUR no 43 te Vinkeveen, der voorbehoud.
Mur topspits Romy Koot bereikt
tel. 0297-263562, e-mail: thcw@
en die deed wat ze het hele seixs4all.nl.
De totale uitslag van afgelopen zoen al doet.
Er worden vier ronden van zes- vrijdag was als volgt:
Scoren! Niet veel later moest vertien giffies gespeeld en dan wor- 1. Sonja v.d.Waa
7074 pnt dedigster Juna Dalmeijer vol aan
den de punten bij elkaar opge- 2. Wim v. Scheppingen 6994 pnt de bak na een prachtige aanval
teld en is de winnaar of winna- 3. Ida Rass
6960 pnt van de dames van Saxenburg. Jures is bekend, aanvang 20.00 uur, 4. Frans Bierstekers
6952 pnt na wist gelukkig de bal te onderaanwezig zijn voor de inschrijving 5. Carla v. Nieuwkerk
6153 pnt scheppen en speelde snel diep
19.45 uur. Ook zal er een tomboop spelverdeelster Nori Post die
la gehouden worden met schitte- En de poedelprijs was deze avond de bal doortikte naar Romy Koot
rende prijzen.
voor Pleun Vis met 5200 punten. en die haalde wederom schit-

Klaverjassen de Merel

jaarlijkse afsluitende wedstrijd op
het OKWN (open kampioenschap
west Nederland) in Beverwijk.
Sophie en Gwenn kwamen op zaterdag in actie en deze twee guppen deden het super goed! Voor
de eerste keer samen een wedstrijd en alle elementen lukten,
ze straalden van de vloer af. Met
30,950 werden ze heel knap 4e.
Op zondag kwamen in alle vroegte de D-juniorenteams naar de
Acro
De acrogymnasten hadden hun wedstrijdhal. Nicky en Sanne besprong zichzelf naar de 3e plek.
Isa kreeg een bronzen medaille
voor haar vloeroefening en behaalde ook nog een gouden plak.
Sanne sprong 2 mooie sprongen,
goed voor een tweede plek. Voor
Nellianne was er 2x goud en ook
Madelief kreeg een gouden plak
omgehangen. Tara en Jessica
werden respectievelijk 2e en 3e.

toch Saxenburg toch opzetten
en kwam er voor het eerst in de
wedstrijd druk op keepster Lieke
terend uit voor de 2-0. Wat een Valentijn.
droomstart voor HVM en het Met haar rechtervoet wist Liewas nog niet genoeg want 5 mi- ke 2 keer schitterend een aanval
nuten later wist Firenze van der te parreren maar toen was het
Staaij met een mooie steekbal Ki- toch raak voor Saxenburg. Rustara Noteboom te bereiken en die stand 3-1. De tweede helft kwam
legde de bal slim breed op Livia Saxenburg er niet meer aan te
Wisse. Livia pushte de bal hard pas. Amy Dijkstra en Emily van
de bal in de goal. 3-0. Toen kwam den Bos heersten in de verdedi-

ten het spit af en lieten een hele knappe oefening zien, waarin Sanne zelfs, voor het eerst, een
flikflak sprong. Als laatste van
GVM lieten Alina en Melanie hun
kunsten zien. Deden zij een aantal weken geleden nog mee op
de halve finale in het E-niveau,
nu ook voor hen een niveau hoger. In het D-niveau moet er een
salto in de oefening. Deze ging
op training erg goed, maar ik de
wedstrijd rolde Alina uit de handen van Melanie. Geen blessures,
de dames maakten de oefening
verder prima af.
ging. En het waren de middenveldsters die de eindstand bepaalden. Eerst Fenna Mur met
de 4-1 en vervolgens Sabine van
Vliet, die 2 keer de hele verdediging van Saxenburg eruit liep en
met 2 onhoudbare schoten de
eindstand bepaalde op 6-1. De
meiden en de coaches van HVM M8E2 zijn de verdiende kampioenen dit seizoen. Een onvergetelijke prestatie.
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AKU doorkruist Friesland
en legt Elfstedentocht af

Kim Versleijen (Wilnis) en Mark Weitjens (Mijdrecht) zijn clubkampioenen
Matchplay 2018 - 18 holes baan - Golfclub Veldzijde

Kim Versleijen en Mark Weitjens
Clubkampioenen Matchplay
De Ronde Venen - In het weekend van 16 en 17 juni zijn bij Golfclub Veldzijde de clubkampioenschappen Matchplay op de 18
holes baan van Golfpark Wilnis
gespeeld. Op zaterdag zijn door
de heren 2 wedstrijden gespeeld
en bij de dames 1. Zondag werden de beslissende wedstrijden
gespeeld die tot de einduitslag
leidden.
Om plaats 3 en 4 werd bij de dames gestreden tussen Cora Jonkers (Vinkeveen) en Jonneke van
Keep (Maarssen) en bij de heren
tussen Berend ’t Hoen (’s-Hertogenbosch) en Remco Warlicht
(Kamerik), recent lid van Golfclub
Veldzijde. Cora en Remco wonnen waarmee zij de derde prijs
wonnen.

tot het laatste moment. Met een
slag van Kim waarbij de bal over
het pad stuiterde en vlakbij de
vlag terecht kwam, kon zij deze
hole winnen en de titel van clubkampioen verdienen. Kim won
deze 19e hole en is voor de 8e
keer clubkampioene geworden.

Kanshebber
Zestien heren zijn zaterdag gestart en twee matchplay wedstrijden waren nodig om te bepalen
wie zondag kanshebber zou zijn
voor de vier finaleplaatsen. De
finale ging zondagmiddag tussen Robin van Wissen (Noordwijkerhout) en Mark Weitjens
(Mijdrecht).
Mark gaf tijdens zijn speech aan
dat dit de zwaarste clubkampioenschappen waren die hij ooit
Spannend
heeft gespeeld. Zaterdag speelDe strijd om de eerste en twee- de hij onder andere een wedstrijd
de plaats was bij de dames heel tegen Simon Mos (Mijdrecht), een
spannend.
nieuw lid bij Golfclub Veldzijde en
Na 18 holes was er nog geen met handicap 7,4 een hele goewinnares waardoor Kim Versle- de golfer.
ijen (Wilnis) en titelverdedigsters De finale tegen Robin was ook
Joke Schiphorst (Mijdrecht) hole een spannende wedstrijd waar1 voor een tweede keer moesten bij Mark bij de 17e hole uiteindespelen. Daar viel de beslissing. lijk won en de eerste prijs in ontJoke sloeg een bal en die kwam vangst kon nemen. Mark is hiervia de bunker gelukkig toch op mee voor de zevende keer clubde fairway. Het bleef spannend kampioen geworden.

Hertha JO9-1 kampioen
in Harmelen
Vinkeveen - Zaterdag 9 juni
speelde Hertha JO9-1 een jeugdtoernooi in de categorie JO8, JO9
en JO10 bij SCH’44. Dit toernooi
werd met succes voor de eerste keer georganiseerd. Op het
toernooi gingen zo’n 30 teams
de strijd met elkaar aan. De eerste wedstrijd tegen RKVV Saenden 09-1 uit Wormerveer lieten

de mannen van Vinkeveen zien
waartoe ze in staat zijn. De verdediging van mid tot achter met Ruben, Benjamin en Stan stond als
een huis. Bodhi had een sleutelpositie en wist zelf, en met passes,
de juiste plek voor het doel te bereiken en maakte prachtige goal.
Mees Vis schreef historie met een
van Basten treffer. Met goed over-

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 14 juni vond alweer de 37e speelronde van dit seizoen in de Schutse
plaats waaraan door 39 enthousiaste kaartliefhebbers werd deelgenomen.
De uiteindelijke winnaar werd
deze avond met 7230 punten Gerard Cordes. Met een toch nog
aanzienlijke achterstand wist Dora van der Steen met 7096 pun-

ten beslag te leggen op de tweede plaats terwijl Richard van den
Bergh met 6834 punten net als
vorige week wederom in de prijzen viel. Hij wist met deze score
namelijk als derde te eindigen .
De laagst geklasseerde werd deze kaartavond Anneke Lebesque.
Het door haar behaalde punten kon door de opsteller van dit
overzicht niet tijdig worden ach-

Uithoorn - In het weekend van 9
en 10 juni hebben 12 lopers van
de lopergroep van Atletiek Klub
Uithoorn (AKU) meegedaan aan
de Decathlon Elfsteden Estafette. Dit is een avontuurlijke roadtrip langs de historische Friese elf
steden, gebaseerd op de beroemde schaatsklassieker, waarbij de
teams een afstand van 226 km
non-stop hardlopend afleggen.
De bedoeling van deze estafetteloop is om in teamverband de
226km zo snel mogelijk af te leggen. Tijdens de loop moet er constant minimaal één loper op het
parcours zijn. Deze loper wordt
vergezeld door minimaal één
fietser die navigatie als belangrijkste taak heeft. Daarnaast zorgt
de fietser voor verlichting in de
nachtelijke uren. Er mogen maximaal 12 lopers meedoen die dus
afwisselend lopen, fietsen en autorijden. De wisselpunten mogen door het team zelf ingedeeld
worden.

Op zaterdagvond even voor half
zeven vertrokken Baukje Verbruggen, Karin Versteeg, Hans
Versteeg, Ronald Velten, Harry
Langeveld en Jaap Bouwmeester als team 1 vanuit Leeuwarden om hun eerste blok te gaan
lopen. Ze hadden ervoor gekozen om steeds stukken van 2 km
te lopen en dan te wisselen. Door
de prachtige zomeravond was
het prima weer om te lopen. Via
Sneek en IJlst kwamen we na zo’n
vier uur lopen aan in Woudsend
waar de stempelkaart overgedragen werd aan het andere team.
In Woudsend vervolgden rond
22.30 uur Theo van Rossum,
Hans Mooij, Eric ten Veldhuis,
Wil Voorn, Atie van Oostveen
en Huub Jansen hun tocht. Het
was inmiddels donker geworden
maar met een graad of 15 was het
nog steeds heerlijk loopweer. De
lange broeken en trainingsjasjes
hoefden alleen tijdens het fietsen
aangetrokken te worden.

pen en uiteindelijk binnen korte
tijd van elkaar te finishen. Aan de
ene kant was dit vervelend omdat we lekker in het ritme zaten
maar aan de andere kant was het
voordeel dat de teams weer dichter bij elkaar liepen waardoor er
zo weer een competitie element
ontstond.

Vervolgd
Om even voor 05.00 uur werd
de tocht vervolgd, richting Bolsward. Nadat hier de stempel was
ontvangen ging het via Harlingen
naar Franeker. Na een hele korte
Stempel
Route
Bij elk van de 11 steden moet er, De route ging via Sloten en Sta- nachtrust stond team 2 al weer
net zoals bij de schaatsklassieker, voren naar Hindelopen, om bij klaar om het stokje over te neeen stempel gehaald worden en Workum weer te wisselen met men. Helaas kregen we ook hier
de volle stempelkaart kan dan bij het eerste team. Omdat we door een wachttijd van anderhalf uur,
de finish omgeruild worden voor het hoge tempo vroeger aan- zodat we vlak voor 10.00 uur onze
de felbegeerde elfstedenkruisjes. kwamen bij dit wisselpunt dan tocht mochten vervolgen. HoeOm de uitdaging te slechten had- van te voren was aangegeven, wel het bewolkt was liep de temden de lopers van AKU zich in moesten de lopers bijna ander- peratuur richting 20 graden en
twee teams verdeeld, die elk 2 half uur wachten voordat ze ver- daarmee zou het een warme(re)
blokken van tussen de 45 en 55 der mochten. Deze “neutralisatie” dag worden. Team 2 had het gekm en een blok van 20 km zou- was door de wedstrijdleiding in- luk dat het parcours langs de
den afleggen. De laatste paar ki- gesteld om er voor te zorgen dat prachtige natuur rondom Bartlometers naar de finish zouden de deelnemende teams bij elkaar lehiem liep. Er werd voornamegezamenlijk afgelegd worden. in de buurt zouden blijven lo- lijk gelopen over wandel- en fiets-

spelen en behoud van posities Desondanks had Hertha een fiwon Hertha overtuigend met 6-1. naleplaats bemachtigd, en speelden zij wederom tegen PVC. Tijd
Vol verwachting
voor revanche dus! Ditmaal was
De tweede wedstrijd tegen FC de tactiek met de coaches goed
Woerden 09-1 begon vol ver- doorgesproken. De klokken werwachting. Aangestoken door de den weer gelijk gezet toen Hertfeestelijke muziek op het terrein ha terugkwam van een 1-0 achstond doelman Milano in het veld terstand op 1-1. Deze stand wist
zijn heupen los te wiegen. Ook Hertha goed te bewaken tot de
Mees Broere liet zich de muziek rust. Vanaf het startsein na rust
welgevallen, en dat had goed ef- zat Hertha er bovenop: er werd
fect op zijn scoringsdrang. De constant mannetje gedekt en de
wedstrijd werd beslist in het voor- Herthanen gingen alleen maar
deel van Hertha, met 3-0. Dat be- voor de bal. Hertha kwam op
loofde veel goeds, in de pou- voorsprong, de tegenpartij scoorle nog maar 1 wedstrijd te gaan de echter direct de 2-2 waarna de
tegen PVC 09-1 uit Utrecht. De- tijd rijp was voor Ruben om de
ze wedstrijd moest Hertha flink 3-2 te maken. Na een mooie soaan de bak. Hertha begon goed lo actie van Roan en nog een teen kwam snel op 1-0 voorsprong. gentreffer kon de wedstrijd afEchter was de tegenstander veel gefloten worden met 4-3 eindfeller dan gedacht. Positiever- stand: Hertha was kampioen! Dit
lies bij de wissels deed Hertha werd uitbundig gevierd op het
met een paar slordigheden op- podium al waar de mannen een
eens op 3-1 achterstand komen. mooie beker in ontvangst mochDit leidde tot ongenoegen onder ten nemen. Een betere afsluiting
de mannen en al kwam het nog van een pittig voetbaljaar voor
tot een paar kansen, de wedstrijd de mannen konden ze zich niet
werd verloren met 4-1.
wensen.
terhaald, maar dat dit het minste
aantal betrof is zeker. De hierbij
behorende poedelprijs, een heerlijke fles wijn, zal aan haar dan
ook de eerstvolgende kaartavond
worden uitgereikt.
De marsenprijzen, bestaande uit een door DUO plant verzorgt prachtig bloemenboeket,
waren deze avond voor Dré Verhoef, Piet Luijten, Willie van der
Hilst en Joke Veenhof terwijl de
cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door

Gaby Abdesselem, Jan de Kuijer,
Marian van Gestel en Richard van
den Bergh.
De marsenprijzen bestaande uit
een fles verrukkelijke wijn gingen
deze keer naar Maus de Vries, Gerard Cordes, Egbert Verkerk, Fred
Witsel en Joke Rietbroek. Alle
winnaars van harte proficiat.
De eerstvolgende kaartavond
vindt weer plaats op donderdag
21 juni in de Schutse, Merodelaan
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
Ook dan is iedereen uiteraard
weer van harte welkom.

paden. Hierdoor moest de auto
omrijden zodat de stukken langer waren dan 2 km. Door onderling af te wisselen tussen loper
en fietsers werd ook dit stuk van
het parcours met passende snelheid afgelegd. Vlak na het bekende bruggetje van Bartlehiem begon team 1 aan hun laatste 20
km en rondden ze Dokkum. Halverwege Dokkum en Leeuwarden wisselden de teams nog een
laatste keer en liep team 2 terug
naar Leeuwarden. Circa 3 km voor
de finish werden de auto’s bij de
plaatselijke supermarkt geparkeerd en liepen we gezamenlijk
het laatste stukje om na 226km te
finishen in Leeuwarden.
Moe maar voldaan (zoals dat zo
mooi heet) keerden we met het
verdiende elfstedenkruisje terug
naar Uithoorn. Hoewel het geen
wedstrijd was, toch maar even de
gelopen tijd vermelden: de estafette is afgelegd in 19 uur. Dit resulteerde in de vijfde plaats van in
totaal 23 teams. Niet slecht voor
een team waar maar één loper
jonger is dan 50 jaar.

Thamen honkballers
winnen van RCH/Pinguins
Uithoorn - Na het verlies afgelopen week tegen Cromtigers thuis
was het tijd om weer wat winstpunten te pakken bij RCH/Pinguins in Heemstede op vrijdagavond. Thamen begon meteen
voortvarend met een honkslag
van Ernst Koole die kon scoren
op de tweehonkslag van Menno Schouten. Rick Groen slaat
met zijn honkslag Schouten binnen en Farley Nurse zijn tweehonkslag zorgt ervoor dat Groen
ook kan scoren. Lucas Blonk slaat
een honkslag waarop Nurse nog
kan scoren en Thamen gaat de
eerste slagbeurt uit met een 0-4
voorsprong. Door blessures en
andere verplichtingen begon op
de heuvel voor Thamen Bart Hagendoorn en dat deed hij meer
dan prima, want na vier slagmensen van RCH/Pinguins was het alweer wisselen. In de derde inning
scoort Thamen nog een punt na
een tweehonkslag van Groen die
door een foutje en een doorgeschoten bal bij de catcher weet
te scoren, 0-5. In de vierde inning
loopt Thamen nog twee punten
uit. Schouten komt op de honken door een velderskeus actie
waarop Jelle Vogelaar “uit” gaat.
Maikel Benner slaat een honkslag en op de tweehonkslag van
wederom Groen weten beide heren te scoren, 0-7. Thamen scoort
in de zesde inning ook nog een
punt, Koole bereikt het tweede
honk na een foutieve aangooi
van de derdehonkman van RCH

en op de honkslag van Schouten scoort hij, 0-8. In de gelijkmakende zesde inning wordt Hagendoorn, die een prima wedstrijd stond te gooien, op de pitcherplaat vervangen door Lucas
Vos. De eerste slagman van RCH
slaat meteen een honkslag maar
daarna komen de heren van Thamen prima de inning uit. In de zevende inning weet RCH eigenlijk
echt pas wat terug te doen, met
twee uit bereiken de volgende
twee slagmensen de honken met
vier wijd. Vos wordt vervangen op
de heuvel door Benner, een veldfout zorgt voor het eerste punt en
even later bereikt ook het tweede en derde punt de thuisplaat.
Daarna gooit de Thamen verdediging de deur op slot en is de
stand na negen innings 3-8 voor
Thamen. Komend weekend zijn
de heren vrij maar op woensdag
27 juni spelen de heren om 19.00
uur bij Herons in Heerhugowaard.

