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KORT NIEUWS:

Weer een spoor
van vernielingen
in Vinkeveen
Vinkeveen – En weer was het
raak in de wijk Zuiderwaard
in Vinkeveen. Weer werden de
bewoners aldaar in de nacht
van zaterdag op zondag ( rond
de klok van 05.00 uur) opgeschrikt door herie schoppende
jongelui die het blijkbaar nodig vinden om na een avondje stappen, andermans eigendommen te vernielen en het
liefst met heel veel lawaai. Toen
de bewoners die wakker waren geworden naar buiten keken zagen zij vier jongens die
bezig waren om bij het winkelcentrum een reclameposter uit
een lijst te schoppen. Ook de
matrixborden bij de bushalte
moesten het ontgelden. Even
later liepen de jongeren met
de lijst over het bruggetje richting Scholeksterlaan. Vervolgens werden er op de Plevierenlaan ook nog enkele markeringsborden uit hun standaard
gehaald, en werd er een Dixi
op zijn kant gesmeten Gelukkig zijn er reeds meerdere getuigen en zijn er duidelijke camerabeelden. De politie roept
de vier daders dan ook op zichzelf te melden, voordat zij binnenkort op de stop staan

IN DE
PROVINCIE
Wat gaat de
provincie doen
in 2019?

Wethouder Rein Kroon (tweede van rechts) bij de kluswoningen aan de Raadhuislaan.
Vlnr toekomstig bewoners Jesse, Roy en Robin en uiterst rechts Thijs.

Belangrijke stap voor
kluswoningen aan Raadhuislaan

Mijdrecht - ,,Het is een mijlpaal’’, vindt wethouder Rein Kroon.
In de kluswoningen aan de Raadhuislaan in Mijdrecht ondertekende hij vrijdag 22 juni samen met de toekomstige bewoners
de ontwikkelovereenkomst. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de verbouw van het huizenblok aan de Raadhuislaan 27-41
naar woningen voor starters.
Vorig jaar zijn de woningen in de
verkoop gegaan. Het casco is nog
in prima staat, maar zowel aan de
buitenkant als binnenin moet er
nog wel het nodige worden verbouwd, vandaar de term kluswoningen. Wethouder Kroon:
,,Omdat er geklust moet worden
voordat de bewoners er in kunnen, werden ze betaalbaar. Dat
biedt starters op de woningmarkt
de kans hun eigen droomhuis
te realiseren in het centrum van
Mijdrecht. Ook passen de kluswoningen voor starters bij de doelgroepen in de Woonvisie.’’

Beginnen
Nu de ontwikkelovereenkomst
tussen gemeente en kopers is getekend, kan een aannemer in de
arm worden genomen voor de renovatie van het casco. Daarnaast
ontvangen de kopers de koopovereenkomst voor hun woning.
Als die is getekend en ze bij de
notaris zijn geweest voor het passeren van de akte van levering,
kunnen ze echt beginnen met
klussen. Het streven is de werkzaamheden volgend voorjaar af
te ronden en in de woningen te
trekken.

Bewoners popelen
Toekomstig
bewoner
Robin
Schaeffer staat te popelen. Zijn ouderlijk huis, waar hij nu nog woont,
voelt steeds kleiner. ,,Dankzij dit
project maakt de gemeente het
mogelijk om als starter iets te kunnen kopen in deze huidige huizenmarkt’’, vertelt hij. ,,Nog eventjes en
we kunnen de sloophamer en verfroller ter hand nemen. Het toffe is
dat we het helemaal naar ons idee
kunnen inrichten. Er moet binnen
één dragende muur blijven staan
en verder is het aan ons.’’ Dankzij
het speciale startersaanbod hebben de jongeren de ruimte om hun
droomhuis te maken. Dat was anders niet gelukt. ,,Gezien de huidige woningmarkt en de wens om
te starten met een koophuis, had
ik anders zeker nog langer moeten
doorsparen’’, vertelt Robin.
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Koelala komt naar de
Weekmark
Mijdrecht - Vooralsnog de laatste keer dat de Weekmarkt met
een muzikaal optreden wordt opgeluisterd. Koelala komt dit keer.
Kolderiek, vrolijkheid en gezelligheid zijn de kenmerken van deze
hilarische acteur en muzikant. Hij
brengt sfeermakende Vlaamse,
Nederlandse en Engelstalige evergreens ten gehore. In combinatie met een flinke dosis interactie
waarbij marktbezoekers worden
betrokken, zullen die hun uitwerking zeker niet missen. De KoeBoy is altijd in voor een kwinkslag,
een treffende opmerking, maar
zorgt vooral voor een passende
noot. De KoeBoy is voorzien van
een ingebouwde muziekinstallatie en hij verplaatst zich op een

elektrisch aangedreven onderstel.
Heel leuk om mee te maken en te
zien. Maar dan moet u wel naar de
Weekmarkt komen!

Succesvolle Lorena Wiebes
naar NK Wielrennen

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

RUIMT OP!

Omwonenden vragen zich af:

Wie heeft dit in hemelsnaam bedacht?
De Ronde Venen - In Vinkeveen
zijn ze net om de bocht bij de
sportvelden een bushalte aan het
aanleggen. Dit gebeurt volgens
de omwonenden, zonder enige
vooraankondiging, dus kon er
ook geen bezwaar gemaakt worden. Onbegrijpelijk vinden ze het.
“Er ligt niet zo eens heel ver weg
een bushalte bij de Bijleveld met
ruimte om fietsen te stallen. Hier
op deze plek moeten nu ook fietsenrekken komen en zie 2e foto
er komen ook 2 oversteekplaatsen precies in de bocht. Heeft er
hier iemand van de gemeente

wel goed over nagedacht? Waarom geen aankondiging zodat er
met meer mensen goed gekeken
had kunnen worden naar de veiligheid? En waarom een bushalte op deze plaats en zo dichtbij
de bocht? Een lijkt me een hele
onveilige situatie! Ben benieuwd
wie dit bedacht heeft en goedgekeurd.”, aldus mevrouw Pothuizen
uit Vinkeveen. “Een zo’n onveilige
situatie creëren, naast een voetbalvereniging, een tenniscomplex, een school, een sportschool
en een nieuwe woonwijk. Onbegrijpelijk dat de wethouder Ver-

keer, zo’n plan goedkeurt. Het is
wachten op ongelukken daar”, aldus een omwonenden.
Politiek
Niet alleen de omwonenden zijn
geschrokken van deze plannen,
ook de politiek en dan met name Ronde Venen Belang is het
opgevallen en hebben afgelopen week direct vragen gesteld
hierover aan de verantwoordelijk
wethouder (Alberta Schuurs VVD,
red). RVB vraagt:
Vervolg elders in deze krant.

Regio - Op zaterdag 30 juni doet
het Mijdrechtse wielertalent Lorena Wiebes in Hoogerheide mee
aan het Nederlands Kampioenschap voor eliterensters. Wiebes
(19) stapte in januari over van de
junioren naar de eliterensters. Die
transfer verliep zeer voorspoedig.
Hoewel Lorena in wedstrijden uitkomt met toppers als wereldkampioene Chantal Blaak, Olympisch
kampioene Anna van der Breggen en Ellen van Dijk (Woerden)
boekte ze in 2018 al zes overwinningen. Wiebes heeft een plekje
gevonden in de sterke ploeg van
Parkhotel Valkenburg waar ze inmiddels tot kopvrouw is gebombardeerd. Want vanwege haar
rappe benen is ze een echt winnaarstype. Daarom behoort Lorena Wiebes in Hoogerheide tot de
kanshebsters. Het gebeurt zelden
dat junioren meteen presteren

tussen de elitevrouwen. Zelfs afstanden van rond de 140 km kan
de Mijdrechtse renster goed aan.
Via goede prestaties hoopt ze op
deelname aan EK en WK.
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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.
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.

Column van het Inwonerscollectief DRV

Het begint allemaal bij een
goedemorgen
De Ronde Venen - Het Inwonerscollectief DRV wil inwonersparticipatie bevorderen.
Participatie, weer zo een vaag
begrip waar veel mensen niet
weten wat ze mee moeten.
Meedoen in de samenleving
zou een simpele uitleg kunnen zijn. Maar hoe doe je dat
dan?
Wat ons betreft begint inwonersparticipatie bij een goedemorgen. Dat zou je toch
iedereen toe moeten willen
wensen. Inwoners die elkaar
op straat een goedemorgen
of een goede dag toewensen
hebben contact met elkaar.
Want zo simpel kan contact
maken soms zijn. Toch zien we
vaak dat mensen elkaar gewoon zonder enige vorm van
begroeting straal voorbij lopen. Dat is jammer want de ervaring is als je iemand vriendelijk groet dit een goed gevoel geeft bij beide passanten.
Het is het begin van een stukje
verbondenheid en/of het onderhouden van je netwerk. De
volgende keer kan je zo maar
een praatje met elkaar maken.
Misschien is dat voor sommigen wel even schrikken. Want
zit je daar wel op te wachten? Jij misschien niet maar
de ander juist wel. En die kan
door jouw luisterend oor misschien wel een goede dag krijgen. Dat is dus ook participatie. Hoe mooi is dat! Participeren is dus niet zo moeilijk want
je doet namelijk al heel snel op
een simpele manier mee aan
de samenleving. Een volgende stap zou kunnen zijn dat je
werkelijk geïnteresseerd raakt
in je medemens en uit jezelf
de vraag stelt: “Hoe gaat het
nou met jou?”.
Dan zijn we al een stap verder

en op de goede weg. Uiteindelijk is het doel van een goede samenleving dat we met
elkaar dingen gaan oppakken,
elkaar helpen en wellicht zaken met elkaar gaan delen. In
de individualistische wereld
waar we nu in leven lijkt dat
misschien nog wel heel ver
weg voordat we zover zijn.
Toch denken wij dat we daar
uiteindelijk met zijn allen naar
toe moeten willen werken.
Wie kan er immers er op tegen zijn dat we wat socialer
met elkaar omgaan en elkaar
daar waar nodig een handje
helpen. Dat kunnen we als inwoners onder elkaar toch met
elkaar wel regelen. Niet altijd
maar gelijk aankloppen bij de
overheid en ons laten pamperen. Met elkaar kunnen we
best heel veel zelf oplossen.
Dat noemen we met een duur
woord zaken preventief oplossen en dat zal een hoop zorgkosten gaan besparen. Daardoor kunnen we weer naar
een kwalitatieve goede professionele zorg toe groeien.
Ook de eenzaamheid die er nu
in grote getale aanwezig is onder de bevolking zal een stuk
minder worden. Het wordt gewoon allemaal wat minder ingewikkeld en leuker met elkaar. Wie wil dat nou niet?
Dat hebben we natuurlijk morgen niet allemaal geregeld.
Maar dit alles begint wat ons
betreft door elkaar gewoon
op straat een goedemorgen
of goedendag te wensen. Zullen we daar morgen mee beginnen!
Wilt u meer weten over het
Inwonerscollectief DRV stuur
een e-mal naar drv@inwonerscollectief.nl

Herauten op de stelling
Regio - Met wervelende muziek,
met zang en gesproken tekst,
met onverwachte instrumenten en het fort als spannend decor presenteren Duo Leeghwater
en Henk Zwart hun nieuwe voorstelling ‘Herauten op de Stelling’.
Het publiek wordt meegenomen
in de intrigerende wereld van de
Stelling van Amsterdam, waarin
het water werd ingezet om de vijand op weg naar de hoofdstad de
pas af te snijden. Maar…is hij ooit
gebruikt?
Het is het verhaal van de forten
en hun bewoners ten tijde van
de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog, maar
ook:wat gebeurde er op de forten
en wie huizen er tegenwoordig?
Een theatraal concert door Duo
Leeghwater (Marieke Wenink, altviool en Marieke Franssen, flui-

ten) en Henk Zwart (zang en spel).
In samenwerking met en geïnspireerd op ‘Stellingverhalen’ van
Agnes de Boer (www.stellingverhalen.nl).
7 juli: Voorpremière, Fort aan de
Drecht, Uithoorn, 16.00 uur (incl
hapje en drankje) €10,-/kinderen
€5,-; 8 juli: Première, Fort bij Nigtevecht, Abcoude, 15.00 uur €15,(met vroegboekkorting: €12,50)/
Kinderen €7,50 incl welkomstdrankje; 23 sept: Speciaal concert
met rondleiding en driegangendiner (inclusief drankjes), Fort
Waver-Amstel, Waverveen, 15.00
uur €60,- (met vroegboekkorting:
€55,-) (reserveren noodzakelijk
i.v.m. beperkt aantal plaatsen)
Reserveren en meer informatie
over de concerten: www.duoleeghwater.nl. Foto’ ©René Knoop

Vervoersbedrijven nemen busreiziger COLOFON
De Ronde Venen niet serieus
Nieuwe Meerbode
De Ronde Venen - Sinds de invoering van de nieuwe busdienstregeling in december
2017, regent het klachten over
het openbaar vervoer in De Ronde Venen. Directe busverbindingen met Amsterdam zijn verdwenen, en de reistijd is veel langer geworden. De wethouders en
de gemeenteraad van De Ronde
Venen erkennen het probleem,
maar zeggen keer op keer dat ze
er weinig aan kunnen veranderen omdat het een zaak is van de
Provincies Utrecht en Noord-Holland. Deze week spraken we met
Emiel Hoogendijk, voormalig gemeenteraadslid, die een andere
kijk op de zaak heeft, en mogelijkheden ziet voor de gemeente om te protesteren bij de Provincies en de vervoersbedrijven.
Hij reist dagelijks voor zijn werk
met de bus naar Amsterdam, en
gedurende twee maanden heeft
hij bijgehouden hoe vaak zijn bus
vertraagd was. En de resultaten
waren schokkend. Hoogendijk
zegt hierover: “Ik reis elke ochtend vanuit Wilnis naar het VUmc
in Amsterdam, waarvoor ik bus
130 neem naar Uithoorn neem en
vervolgens moet overstappen op
de bus 347 naar Amsterdam.
Te laat
Gedurende twee maanden was
bus 130 van Syntus honderd procent te laat. Met andere woorden:

de bus was geen enkele keer op
tijd! De vertraging is soms vijf minuten, maar ook regelmatig vijftien minuten. Het gevolg is dat ik
mijn overstap mis, en vijftien tot
dertig minuten te laat in Amsterdam aankom. Connexxion doet
het iets beter, maar ook op hun
lijnen tussen Uithoorn en Amsterdam heb ik twee tot drie dagen per week te maken met een
vertraging.” Deze gegevens bieden nieuwe mogelijkheden tot
protest, aangezien de punctualiteitsgegevens door de busvervoerders geregistreerd worden
met GPS. Hoogendijk zegt hierover: “Wat de gemeente De Ronde Venen nu zou moeten doen is
de vervoersbedrijven en de Provincies sommeren de dienstregeling aan te passen. Daarnaast
moeten er door de toezichthouder boetes worden uitgedeeld. Er
is hier sprake van een wanprestatie. De vervoersbedrijven doen
niet waarvoor ze worden betaald.
En misschien biedt dit ook wel
mogelijkheden tot het openbreken van de OV-concessie, waarbij
de rechtstreekse verbinding tussen De Ronde Venen en Amsterdam via Uithoorn weer bespreekbaar gemaakt kan worden.” Ook
kan het helpen als inwoners veel
klagen bij de vervoersbedrijven.
Klachten
Uiteindelijk komen deze klachten

ook bij de Provincie terecht. Emiel
Hoogendijk doet dit ook regelmatig, maar hij twijfelt of het echt
helpt: “De busvervoerders lijken
de reiziger niet serieus te nemen.
Ik krijg belachelijke antwoorden
in reactie op mijn klachten. Syntus liet me weten dat ze het vervelend vinden dat er vertragingen zijn, maar dat ze bezig zijn
om van Mijdrecht een OV-knooppunt te maken met een stationsbeleving op de halte in het centrum. Een stationsbeleving? Wie
zit daar op te wachten? We willen
gewoon op tijd op onze bestemming aankomen. Connexxion liet
me weten dat ze de problemen
erkennen, maar dat ze voorlopig
niets kunnen doen. Als ik op tijd
op mijn werk wil komen moet ik
volgens hen maar een bus van
een half uur eerder nemen uit
Wilnis!” Mogelijk dat ook buschauffeurs een rol kunnen spelen
in deze discussie.
Deze week staan stakingen gepland in het streekvervoer, omdat
de chauffeurs elke dag meemaken dat ze te weinig tijd hebben
om hun route te rijden. Als zowel
de reizigers als de chauffeurs de
problemen aankaarten, en ook
de gemeente protest indient, dan
moet het toch ook wel een keer
doordringen bij de vervoersbedrijven en de verantwoordelijken
binnen de Provincies? Wordt vervolgd…
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Groep 8 De Windroos op kamp
Mijdrecht - Voor de kinderen van
groep 8 zijn de laatste schoolweken op de basisschool aangebroken. Natuurlijk werd dat gevierd
op kamp in IJmuiden. Logistiek
elk jaar weer een uitdaging: de
kinderen vertrokken afgelopen
dinsdag op de fiets naar Amsterdam.
Daar vervolgden ze hun reis per
trein. De fietsen werden vervoerd
per vrachtwagen in dankzij de inzet van de Troubadour uit Amstelveen. In Santpoort werd de trein

weer ingeruild voor de fiets, voor
het laatste stukje naar de blokhut. Slaapzalen werden ingericht
en het terrein werd verkend. S
Avonds werd er fanatiek levend
stratego gespeeld en natuurlijk
een groot kampvuur gestookt.
De dagen erna stonden in het teken van strand en duinen. Vanwege de temperatuur werd ook het
zwembad nog even bezocht. De
laatste ochtend stond in het teken van opruimen en een bezoek
aan ‘In het donker gezien’. Een in-

drukwekkend bezoek, waarbij de
kinderen konden ervaren hoe het
is om blind te zijn.
Ook nu stond de kampleiding
voor weer een logistieke uitdaging: alle 35 fietsen en bagage
weer naar huis vervoeren.
Dit is gelukt met medewerking
van koeriersdienst Kramer uit
Mijdrecht. Na drie nachten weinig slaap, hadden de kinderen
een weekend nodig om bij te komen. Nu op naar de musical en
het afscheid van de basisschool.

Ingezonden brieven
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VWO uit Papendrecht werkt
samen met De Eendracht!

Het weer

Mijdrecht - 3 VWO-ers (uit jaar 5)
maken hun profielwerkstuk over
het onderwerp ‘robotica’ en wilden graag iets onderzoeken op
onze school omdat wij een educatieve robot hebben: Eddy!
Samen met Eendracht bovenbouw leerlingen, de kleuters en
Eddy werken zij een ochtend
aan hun onderzoek. Een geweldig gezicht hoe leerlingen van
het primair onderwijs van alles
leren aan het voortgezet onderwijs over het programmeren van
de robot. Samen bouwen ze aan
het script en steeds weer testen
ze of de robot de juiste handelin-

gen verricht en goede zinnen uitspreekt. Daarna mogen de kleuters alles uitproberen. Het gaat
om een tel-lesje met de cijfers 1
t/m 10 en de vraag ligt voor of
de kleuters meer betrokken werken als de robot de vragen stelt.
Dat laatste bleek zo te zijn en het
onderzoek kon worden afgerond.
Inspirerend om te zien hoe het
primair onderwijs het voortgezet onderwijs bij de hand nam
om dit te leren! Een waardevolle
ochtend waar werd bewezen dat
kennisoverdracht en samenwerking tussen het po en vo de toekomst kan hebben!

beeld in de polder. Veel objecten stralen dan nog warmte uit, die ze overdag hebben ontvangen. De verschillen gaan dan soms verder dan
een paar graden, zoals in de
afgelopen meimaand. In de
vroege heldere ochtend van
de 28e werd in Mijdrecht een
laagste
thermometerstand
afgelezen van 17,4 graden,
Schiphol had 16,1 graden als
laagste temperatuur en in
De Bilt was de nacht aanzienlijk frisser: 13,1 graden. De allergrootste verschillen in temperatuur kunnen optreden ‘s
winters bij kraakhelder weer,
weinig wind en nadat een vers
pak sneeuw is gevallen. In het
open veld heeft de temperatuur dan nauwelijks moeite onder de -10 graden te komen, waarbij plaatselijk -20
graden ook mogelijk is,dus
zeer strenge vorst. Steden en
dorpen zullen het dan moeten doen met zo’n 5 à 10 graden minder vorst . In alle gevallen geldt dat op bewolkte dagen de verschillen te verwaarlozen zijn.
Aan de apparatuur en de opstelling daarvan ligt het niet.
Daaraan worden, ook door
Werkgroep
Weeramateurs,
hoge eisen gesteld. De thermometers moeten geijkt zijn
en worden opgehangen in
een weerhut. Het is van belang dat de wind vrij spel
heeft in de hut, mar zon en regen mogen niet tot het binnenste doordringen. Vandaar
dat de wanden bestaan uit
dubbele jaloezieën, gemaakt
van aluminium latjes en planken, die gedeeltelijk over elkaar liggen. Het plafond onder het afdak bevat ventilatiegaten en de bodem is voorzien van luchtspleten over de
hele lengte van de weerhut.
De gehele hut heeft een witte
kleur om zoveel mogelijk zonnestraling terug te kaatsen. Zij
is geplaatst naar het noorden
om zoveel mogelijk te beletten dat zonnestralen binnenkomen.
Vandaag, 27 juni, luidt een
weerspreuk: “Als het regent op
de Heilige Zevenslaper, regent
het tot zeven dagen later”. De
Zevenslapers van Efeze (Turkije) zijn martelaren uit een
christelijke legende die vanwege hun geloof in een grot in
het jaar 251 werden ingemetseld, maar bijna 200 jaar later
er weer levend uitkwamen. Ze
dachten zelf maar één nacht
geslapen te hebben.

van de we

Arie Plasman

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

Dorps- en tuineffect op de
temperatuur in Mijdrecht
Vijftien jaar geleden, in 2003,
beleefden we een uitzonderlijk warme zomer, een zomer
die net niet kon tippen aan die
van 1947. Bovendien was de
zomer in Mijdrecht kurkdroog;
slechts 70 mm regen viel er,
tegen normaal 200 mm. Op
26 augustus dat jaar was er de
dijkdoorbraak in Wilnis.
De gemiddelde etmaaltemperatuur van die zomer bedroeg in De Bilt 18,6 graden.
In Mijdrecht lag deze met gemiddeld 20,1 graden zelfs anderhalve graad hoger. Hoe
kan dat, zult u zich misschien
afvragen. Je zult het eerder
andersom verwachten, immers Mijdrecht ligt dichter bij
zee dan het meer continentale
hoofdstation van het K.N.M.I.
Bij de meeste weeramateur
stations worden de waarnemingen beïnvloed door
dorps- en tuineffecten. Daaronder valt ook het weerstation van Mijdrecht, dat zich niet
ver van het centrum bevindt
.Het is gelegen in een tuin achter het huis, waar je in noordwestelijke richting tegen een
winkelcentrum aankijkt. Een
nadeel van een weerhut in de
bebouwde kom is dan ook dat
deze vaak in de buurt van storende objecten staat. Zij die
waarnemingen in het open
veld (kunnen) verrichten hebben een “bevoorrechte positie”, omdat hun metingen vergelijkbaar zijn met die van
de officiële K.N.M.I.-stations
in de buurt. Storende objecten kunnen inhouden gebouwen, wegen, bomen, struiken,
schuttingen, enz. Steen, beton en asfalt warmen flink op,
waardoor zij op zonnige dagen extra warmte leveren aan
de omgeving. Bovendien ligt
een tuin vaak beschut tussen
de huizen, waardoor , zeker
met de aanwezigheid van bomen en struiken in de buurt,
er beduidend minder wind zal
zijn dan buiten de bebouwde
kom.
Al met al betekent dat,dat
de maximum temperaturen
overdag bij veel zon en weinig wind op het weerstation
Mijdrecht 1 à 2 graden hoger
kunnen uitvallen dan onder
gelijke omstandigheden op
Schiphol of in De Bilt.
Ook in een heldere nacht die
volgt op een warme, windstille dag zal in de bebouwde kom de temperatuur minder laag worden dan bijvoor-

Marktkoopman
ek

Stroopwafelbakker
De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.

Plusklas voor kleuters
op de Schakel succesvol
De Ronde Venen - Twee jaar geleden is basisschool de Schakel
gestart met een nieuwe vorm
van de plusklas: de plusklas voor
kleuters, specifiek voor meerbegaafde leerlingen van groep 1 tot
en met 3. Nu het einde van het
schooljaar nadert is deze nieuwe
vorm geëvalueerd en zijn de ervaringen zo positief, dat de plusklas voor de jongste leerlingen
wordt voortgezet. De Schakel
werkt nu standaard met plusklassen voor alle groepen. Veel scholen in Nederland bieden vormen
van plusklassen aan, die meestal beginnen vanaf groep 5. Maar
ook in de lagere groepen zijn er
vaak leerlingen die al wat meer
uitdaging kunnen gebruiken. Om
die reden is de Schakel ook een
plusklas gestart voor deze leerlingen. Een gemixte groep van
kinderen uit groep 2 en 3 krijgt
hier samen wekelijks op een laagdrempelig en speelse manier extra uitdaging aangeboden.
De plusklassen op de Schakel
worden begeleid door de intern
begeleider van de school, Margreet de Vries. “Bij jonge kinderen
spreek je nog over een ontwikkelingsvoorsprong, maar bij sommige kinderen zie je al heel dui-

delijk dat ze voorlopen op leeftijdgenoten, wat gevolgen heeft
voor hun algehele ontwikkeling,”
vertelt Margreet. “Ondanks hun
jonge leeftijd hebben deze leerlingen extra uitdaging nodig. In
een gewone klas kunnen ze gaan
onderpresteren, wat een negatieve invloed kan hebben op latere
leeftijd. Leerlingen laten op hogere leeftijd hun daadwerkelijke
niveau niet meer zien. Zo worden
kinderen ongelukkig én gaat er
talent verloren.
De leerlingen in de kleuterplusklas krijgen niet alleen extra taalof rekenopdrachten, ze leren ook
op basis van onderzoek problemen op te lossen.
Zo moeten ze bijvoorbeeld de
mogelijke uitkomst van “proefjes”
voorspellen, eerst een ontwerp
maken voor ze daadwerkelijk aan
de slag gaan en na het uitvoeren van de opdracht reflecteren
op hun eigen werk. Er wordt aan
doelen en activiteiten gewerkt
die uitstijgen boven de mogelijkheden in de klas. Op deze manier
hopen we de meerbegaafde leerling tegemoet te komen in hun
leerbehoeftes zodat ze enthousiast, leergierig en gemotiveerd
blijven”.

Ze komen allemaal aan bod, de
kooplieden van de Weekmarkt;
maar er kan er slechts één
per week voor het voetlicht
worden gebracht. Dat is deze
keer Arie Plasman, de bekende
stroopwafelbakker die altijd op
het hoekje van de markt staat,
nabij het terras van Rendez
Vous. Je zou Arie de ‘veteraan’
van de Weekmarkt kunnen
noemen. Hij zegt al 54 jaar op
de markt te staan met zijn wagen en ‘opgevoed in de wereld
van de stroopwafels’ waar zijn
vader ooit mee is begonnen.
Hij staat op allerlei markten;
van meet af aan in Mijdrecht,
maar ook al meer dan vijftig
jaar in Voorschoten (op vrijdag)
en op de markt in Utrecht (zaterdags). Arie verkoopt lekkere
dingen aan zijn klanten en dat
is alles wat met stroopwafels
en stroopkoeken te maken
heeft. Daaronder ook glutenen lactosevrije stroopwafels,
Luikse wafels, Goudse stroopkoeken, stroopwafelkruimels
enzovoort. Alles vers want de
lekkernij wordt ter plaatse ge-

Eindpresentatie
Verhalenkamer
Raadhuis Wilnis
De Ronde Venen - Verhalenkamer De Ronde Venen presenteert
haar tweede historische locatie
Raadhuis Wilnis:
‘Over een emmer water, een
volkstelling en de kinderraad’. De
Verhalenkamer luistert naar de
verhalen en geeft zo een gebouw
als het oude Raadhuis een stem.

ambtenaren en een oud-burgemeester over de periode 19451990.
Na afloop is er ruim de tijd om
nog met elkaar na te praten.
Meer info: Elza Vis van BinnensteBuiten 06 23150498 elza@binnenste-buitenverhalen.nl
De Verhalenkamer is een initiatief van Stichting ‘Verhalen hoOp woensdagavond 27 juni 2018 ren overal’ en mede mogelijk
kunt u de presentatie bijwonen. gemaakt door: Rabo DichtbijHet programma begint om 20.15 fonds; Stichting Ronde Venen
u. in hoeve Veelust, Oudhuyzer- Fonds; Prins Bernhard Cultuurweg 2a in Wilnis.
fonds; K.F.Hein Fonds; GemeenHet hoogtepunt, naast de ont- te De Ronde Venen; SC Johnson;
moeting met elkaar, zijn de op- Tweed, SVV-groep; Binnenstegenomen gesprekken met oud- Buitenverhalen.

Sprankelende eindvoorstelling door
dansleerlingen Karin Dieters
De Ronde Venen - Net als voorgaande jaren werd ook het dansseizoen 2017-2018 van Kunst

Rond de Venen afgelopen zaterdag afgesloten met een feestelijke eindvoorstelling in het Piet
Mondriaan Gebouw in Abcoude.
Een bont kermisgezelschap met
de illustere naam Kermis Snadnavuohki bezorgde het publiek wederom veel kijk- en luisterplezier.
Snadna… wat? Lees het maar
eens van achteren naar voren,
dan wordt de naam wel duidelijk!
En dat de enthousiaste dansers
van docent Karin Dieters van dansen houden, was goed te zien.
Met veel overgave beeldden ze
het verhaal uit van een groepje meisjes dat na schooltijd met
oma naar de kermis gaat. Op de

bakken, bereid en verpakt. Om
als cadeautje te geven zijn er
fraaie blikverpakkingen met
een ‘Delfts Blauwe’ opdruk.
Arie is afkomstig uit Den Haag
en dat is ook te horen aan zijn
intonatie. “Er komt een tijd dat
ik mij wat ga terugtrekken uit
de zaken. Ik ben ooit op m’n
veertiende begonnen en ben
zo’n beetje tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan,”
laat Arie weten. “Maar liefhebbers van onze stroopwafels en
stroopkoeken hoeven die niet
te missen want mijn zoon Gino
neemt het straks van mij over.”
Vandaar de naam Plasman en
Zoon als naam. Dat is verder
een hele opluchting, want eerlijk is eerlijk, wat Arie en Gino
aanbieden is eerste klas kwaliteit van deze oer Hollandse lekkernij. En die blijkt erg gewild
te zijn getuige de regelmatige
aanloop die hij bij zijn kraam
heeft. “Ik ben dan wel een
halve eeuw bezig, maar doe dit
werk nog steeds met veel plezier. Met dezelfde passie doet
Gino dat straks ook.”

kermis komen ze vrienden tegen
en winnen tijdens het touwtrekken een raar busje slijm. Tijdens
een ruzie om het slijm valt het kadootje met een grote boog op de
grond. Het resultaat is veel rook.
Wanneer de rook is opgetrokken
blijkt dat de draaimolen tot leven
is gekomen…
Zwanenmeer
Op de muziek van o.a. Cirque du
Soleil, Coppélia en het Zwanenmeer zag het publiek onder meer
hoe de zwanen dansten, de zeemeerminnen terug veranderden
in jonge meisjes en hoe de waarzegsters er uiteindelijk voor zorg-

den dat alles weer goed kwam.
Grappig waren ook de jongste
kleuters die rondom een reuze
opblaaseenhoorn hun dans lieten zien. Kortom, alle vrolijke elementen die bij een kermis horen,
waren vertegenwoordigd. Bijzonder dit jaar was dat er ook ruimte was voor eigen werk; vier dansers uit de groep klassiek ballet
8-10 jaar vertoonden in de tweede voorstelling ieder een (stuk
van een) dans die ze geheel zelf
hadden bedacht.
Dit oogstte terecht veel waardering van het publiek. De voorstelling werd traditiegetrouw afgesloten met een grande finale,
waarbij alle dansers op het podium een gezamenlijke vrolijke
dans uitvoerden op muziek van
het Junior Songfestival. Wederom een zeer geslaagde eindvoorstelling!
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Wat ondernemers kunnen leren van
gastvrijheid in de horeca
Vinkeveen - “Gastvrijheid dient een prominent onderdeel te zijn in iedere ondernemingsstrategie”. Dit inzicht kregen ondernemers mee tijdens het bedrijfsbezoek aan Apollo Hotel Vinkeveen – Amsterdam.
Dit bedrijfs bezoek vond plaats op 18 juni jl. en werd georganiseerd door VIB De
Ronde Venen.
Het was alweer het laatste evenement van
het verenigingsjaar dat eindigt op 30 juni
a.s. Zoals gebruikelijk een bedrijfsbezoek
bij een toonaangevende organisatie in De
Ronde Venen.
Dit keer werden zo’n 70 ondernemers, directeuren en managers van Rondeveense
bedrijven gastvrij onthaald door directie,
management en medewerkers van Apollo
Hotel Vinkeveen-Amsterdam.
Na een korte introductie van voorzitter Daniël Storm informeerde Wim de Jong van
Feka ICT de aanwezigen over de ontwikkelingen m.b.t. glasvezel op het bedrijventerrein Mijdrecht. Gebruikers van huidige
xDSL / glasvezelnetwerk kunnen nu gezamenlijk inschrijven voor een nieuw glasvezelnetwerk, toekomst vast en tegen betaalbare tarieven en gunstige overige voorwaarden.

Initiatief
Daniël introduceerde vervolgens een geheel nieuw initiatief: De Handen uit de
Mouwen Award. Deze prijs, bestaande uit
een overhemd met opgerolde mauwen op
een luxe kledinghanger, wordt uitgereikt
aan een persoon of organisatie die zich op
één of andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor ondernemend De Ronde Venen. Deze eerste keer heeft het bestuur
van de VIB de prijs toegekend aan Patrick
van Rooijen (Van Rooyen/Topmovers). Dit
bedrijf heeft onlangs de strategische beslissing genomen zich te vestigen op het
bedrijventerrein in Mijdrecht. Het bedrijf
heeft daarmee extra waarde toegevoegd
aan het bedrijventerrein en daarmee de
leegstand drastisch gereduceerd. Het borduurwerk van Logo en aanduiding op het
shirt zijn gerealiseerd door d’Hersigny Textiles uit Mijdrecht.
Wie zet zich in voor het bedrijfsleven of
bedrijventerreinen? Of op wie mogen we
trots zijn in de Ronde Venen? Wie laat zien
dat ie wat bereikt door meer te doen dan
een ander? Als u een kandidaat wilt nomineren voor de volgende prijsuitreiking in
september, meld dit dan aan op www.vibaward.nl! Wie weet staat uw kandidaat dan
op het podium!

De voetspecialist bij Leemans

Derde editie van Vinkcuisine zeer goed bezocht
Vinkeveen - Voor de derde keer
organiseerde SV Hertha het culinaire evenement ‘Vinkcuisine’,
aansluitend op het toernooi ‘De
Ronde Venen Bokaal’. Het was de
best bezocht editie tot nu, waarbij het gunstige weer natuurlijk ook flink meewerkte. Ook het
aantal standhouders was met
ruim 20 een stuk meer dan in de
vorige editie.
Een zeer groot aantal inwoners
van Vinkeveen en omstreken be-

Mijdrecht - Er wordt gratis een
voetafdruk gemaakt en tekst en
uitleg gegeven over de werking
van de Vibrion-veer, een nieuwe Zweedse uitvoering. De Vibrion-veer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool.
In tegenstelling tot de rationele
steunzool, die vaak hard en statisch is, heeft de Vibrion-veer een
verende werking. Deze activeert
de bloedsomloop. Het dagelijks
elastisch verend op natuurlijke
wijze lopen zonder vermoeidheid
of pijnlijke voeten wordt hierdoor
bevorderd. Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer een grote opgang gemaakt
onder mensen met voetklachten
en daaruit voortvloeiende rugklachten. De veer verbetert op
buigzame wijze de stand en de
holling van de voet. De gevoelige

voorvoet wordt extra door verende kupolen ondersteund en de
voet kan weer natuurlijk afrollen.
De pijn neemt door deze behandeling af en spieren en banden
worden weer krachtiger. Ook
wordt door het verende effect bij
iedere stap de totale voetvlakte
gemasseerd wat een goede doorbloeding bevorderd. Bijkomend
voordeel van de Fussgold Vibrion-veer is het handzame formaat:
de Zweedse vinding past in bijna
alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden
kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Het advies van de specialist
is kosteloos. Wel is het zaak van
tevoren een afspraak te maken.
Leemans Schoenen is telefonisch
bereikbaar 0297-264655

een maandenlange voorbereiding en meerdere optredens in
het dorp was het nu tijd voor de
grote eindvoorstelling. Als locatie was dit keer gekozen voor het
mooie grote theater Gooiland in
Hilversum. Dit is alweer de vierde eindvoorstelling van Dansstudio Sietske, dus ze weten inmiddels als geen ander hoe ze een te
gekke show neer moeten zetten!
Hoewel sommige dansers bij binDe Ronde Venen - Afgelopen nenkomst nog gespannen waren,
zaterdag was de eindvoorstel- gleed dat helemaal van ze af zoling van Dansstudio Sietske! Na dra ze het podium op mochten
om op te treden voor het enthousiaste publiek met ouders, familie en bekenden. Backstage in de
kleedkamers was het een drukte
van belang, maar zodra de coulissen werden betreden, werd
het rustig en na een laatste knuffel of high-five van de docent kon
het podium worden betreden om
aan iedereen te laten zien waar
het hele jaar zo hard aan gewerkt
is. Omdat alle leerlingen minimaal twee keer optraden, werd
het publiek getrakteerd op een
gevarieerd en kleurrijk program-

ma. Van modern tot hiphop, van
streetdance tot musical, van 4-jarigen tot volwassenen, van alles
kwam voorbij.

zocht dit jaar het terrein van SV
Hertha, waar vrijwel alle restaurants uit de buurt vertegenwoordigd waren met een fraaie eettent. Voor het eerst waren ook
verschillende ‘Lifestyle’ stands
aanwezig, zoals een nagelstudio,
een optiekzaak en een kapsalon.
Ook nieuw in het concept was
een leuke modeshow, die natuurlijk goed in de smaak veel bij het
publiek. Ook waren er verschillende muzikale optredens.
De restaurants verkochten allen
enkele kleine gerechten voor een
laagdrempelige prijs. Een aanzienlijk deel van de opbrengst
was bestemd voor een goed
doel. Dit keer was dat “De 12 uur
van De Ronde Venen”, een groots
wandelevent dat geld inzamelt
voor Inloophuis ’t Anker. Aan
het einde van de avond kon deze stichting een cheque van maar
liefst €3.000,- in ontvangst nemen. Niet alleen de gasten, maar
ook de standhouders keken terug
op een geweldige avond, die dan
ook in juni 2019 zeker herhaald
zal worden.

Eindvoorstelling dansstudio Sietske

Ondernemers
Alexander Kluit (Area General Manager
at Apollo Hotels & Resorts) inspireerde de
aanwezige ondernemers met een gepassioneerd betoog over de impact van gastvrijheid in de klantbenadering. Om zijn betoog kracht bij te zetten konden de aanwezigen in groepen tijdens een rondleiding
door het hotel en restaurant aan den lijve
ondervinden hoe het Apollo Hotel en de
Harbour Club invulling geeft aan het thema Gastvrijheid. “The proof of the pudding
is in the eating”, dus Arjan de Ridder, Director of Operations bij Apollo Hotels voegde
tijdens de netwerkborrel de daad bij het
woord en bood een gratis diner èn overnachting voor 2 personen ter verloting onder de aanwezigen aan. Paul en Rita Scholten (Scholten BHV) gaan binnenkort genieten van de gastvrijheid aan het water van
de Vinkeveense Plassen. Het avondprogramma was ingericht voor het VIB netwerkdiner. In de Harbour Club nemen 54
personen deel aan een voortreffelijk 3-gangen diner. Door tussen de gangen door van
plek te wisselen werd de gasten optimaal
gelegenheid geboden te netwerken met
andere ondernemers. Tegen 21.00 werd
het diner beëindigd. Het VIB bestuur kijkt
terug op een geslaagd bedrijfsbezoek.

Happening
Het is iedere keer weer een hele happening om alle kinderen
meerdere malen te laten omkleden en ze achter de schermen
bezig te houden en weer op tijd
klaar te zetten, maar met behulp
van hulpouders en vooral ook
de oudere leerlingen en een flinke stapel kleurplaten als tijdverdrijf, liep het allemaal op rolletjes. Zelfs de mensen van het theater hadden bewondering voor
de strakke organisatie van Sietske. Het was goed te merken dat
de docenten met heel hun hart
gewerkt hebben aan deze show.
Maar juist door de inzet van de
leerlingen op deze speciale dag
is uiteindelijk een fantastische
eindvoorstelling neergezet. In de
week na de eindvoostelling volgt
voor de leerlingen nog een gezellige jaar-afsluiting en daarna
is het tijd voor de zomervakantie.
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Het wonderlijke verhaal van
de ransuilen van Wilnis
Vliegen kun je niet meteen…
Er is meer te vertellen over de
ransuil die het haasje was na het
kappen van zijn roestplaats. Vorige week vertelde ik over het geluk
van een nest in de straat, en over
de twee donzige takkelingen die
hun eerste hipjes in de hoge bomen deden. Vandaag lees je over
de gevaren op de grond.
De opvoeding in volle gang
Dagen achterelkaar hoor je nu
de ouderuilen luid kwekken naar
hun jongen. Ze moedigen elke beweging aan en voorzien
hun kroost van prooi. De jongen
zijn onzeker en maken een hoog
piepgeluid. Vlak voor ze weer een
paar takken verder van het nest
afgaan, wordt het stil. Hun getwijfel is bijna hoorbaar: zal ik wel…
zal ik niet... Het ene jong, de brutaalste, is al in een hoge boom
verderop beland met zijn sprongen van tak naar tak. Het andere
jong is voorzichtiger en blijft veel
dichter bij het veilige nest.
Omlaag vliegen is iets
anders dan omhoog
En dan is het zo ver: ik zie ook het
voorzichtige jong in de andere
boom zitten. Beide jongen slaan
nu geregeld de vleugels wijd uit.
Hun veren lijken al heel wat. Maar
als ik een uur later weer kijk, zie ik
dat een jong op een laag schuurdak zit. Een hele poos wiebelt het
jong daar heen en weer, maar
blijft op het dakje zitten. Uren
gaan voorbij. Als ik dan weer ga
kijken, is hij op de grond beland,
midden op de straat. Het uiltje
is veel kleiner dan ik dacht, hupt
heen en weer en probeert te vlie-

gen. Hoger dan twintig misschien
dertig centimeter komt hij niet en
hij botst pardoes tegen een geparkeerde auto bij een van zijn
pogingen.

Deel 2
Omwonenden vragen zich af:

Wie heeft dit in hemelsnaam bedacht?

De grijze kat
De straatverlichting floept al
aan. De uil probeert in een klein
boompje voor de deur wat hoogte te pakken door erin te wippen.
Het lukt niet en weer staat de uil
op de grond. Uit het niets springt
ineens een grijze kat achter een
auto vandaan. Van schrik slaak ik
een kreet, en het uiltje slaat zijn
vleugeltjes dreigend uit. De kat,
doet een poging om op de kleine
uil te springen. Ik trek gauw mijn
shirt uit en gooi het in de richting
van de kat, die er dan gelukkig
vandoor gaat.
Gevaar op straat
Dan komt de overbuurman met
zijn auto de straat in gereden. Hij
ziet het uiltje en rijdt er rustig omheen. Dit wordt griezelig zo, die
uil moet de boom weer in.
Het is inmiddels na middernacht.
De vogelbescherming kan nu
niets uitrichten en ook een hoogwerker van de brandweer zal niet
midden in de nacht een uiltje terug in zijn nest zetten. De brandweer en de vogelbescherming inschakelen is het reserveplan voor
in de ochtend. Met zijn vieren (de
overburen, mijn man en ik) besluiten we de uil zo hoog mogelijk te zetten. Dan kan hij met zijn
zweefcapaciteiten waarschijnlijk,
of eigenlijk hopelijk, wel terug
komen in de hoge bomen rond
zijn nest.

Vervolg van de voorpagina

Nachtelijke reddingsactie
Het uiltje lijkt eerder verbaasd
dan bang als ik hem met handschoenen oppak.
Hij laat zich in een doos zetten en
begint dan luid om zijn ouders te
piepen. Op onze langste ladder
klimt mijn man het dak op en zet
het uiltje op het hoogste punt op
het dak, pal naast de appelboom.
De appelboom is dan het springpunt naar de onderste takken
van een hogere boom. Deze hogere boom staat dan weer naast
de boom waar het nest zit.
En nu maar hopen dat het uiltje
ons plan ook snapt….
Kelly Kessen, natuurmens
in hart en nieren:
www.denatuurinmetkelly.blog

Ambassadeurs zwerfafval in het
zonnetje gezet

Oversteken
“Als wij goed zijn geinformeerd
“Al enige tijd vinden er werk- worden er ook oversteekplaatsen
zaamheden plaats vlak bij de in- gerealiseerd
gang van het Molmpark in Vin- Bent u het met ons eens dat door
keveen. Het blijkt te gaan om het groen rondom het sportpark
het aanleggen van een bushalte erg onoverzichtelijk is en dat
en het realiseren van oversteek- door de verkeerstoename vanuit
plaatsen.
Vinkeveld nog slechter is geworHierover zien wij graag een aantal den?
vragen beantwoord:
Bent u het met ons eens dat overWie is opdrachtgever van de- steekplaatsen op deze plaatsen
ze bushalte?. Waarom is voor de- de verkeersveiligheid in gevaar
ze plek gekozen zo dicht bij de brengen, zowel voor de overstebocht? Is de bushalte toeganke- kende (brom)fietsers, rolstoelers,
lijk volgens het VN-verdrag?
maar ook de automobilisten?
Dient deze bushalte als aanvul- Kunt u daarom met argumenling op het aantal bushaltes of ten aangeven waarom voor deze
dient deze ter vervanging van plaatsen is gekozen?
een bushalte in Vinkeveen?.
Zoals eerder vermeld is voor RonPast deze bushalte in het strakke de Venen Belang verkeersveiligschema van Syntus?
heid voor alle verkeersdeelneZijn er mogelijkheden om fietsen mers een groot goed. Zoals bete plaatsen? Heeft over de aanleg kend mag verondersteld, heeft
overleg plaatsgevonden met di- voetbalvereniging Hertha een
rect betrokkenen, zoals de sport- aantal jaren geleden, maar ook
verenigingen?
kortgeleden gevraagd naar een
Veiligheid voor alle verkeersdeel- veilige oplossing en die zou kunnemers is voor Ronde Venen Be- nen zijn door een extra bruggelang een groot goed en moet er tje te bouwen waar alleen fietalles aan gedaan worden om de sers en wandelaars over kunnen,
veiligheid dan ook te bevorde- tussen de velden van de Vinken
ren.”
en de VLTV. Op die manier kun-

nen alle kinderen vanuit Westerheul, Vinkeveld en Zuiderwaard
via dat bruggetje bij zowel de Vinken als bij Hertha en de VLTV komen en kunnen zij niet meer aangereden worden als ze via de parkeerplaats de Mijdrechtsedwarsweg op rijden. Ronde Venen Belang is verheugd dat ook sportverenigingen hun verantwoordelijkheid laten blijken.
Kunt u aangeven wanneer deze gesprekken hebben plaatsgevonden?
Bent u met ons van mening dat
het voorstel van Hertha de verkeersveiligheid echt bevordert?
Zo ja, wat zijn dan de vervolgacties?
Om de veiligheid te bevorderen
is het zinvol om spiegels te plaatsen bij het verlaten van het parkeerterrein van het Molmpad.
Bij drukke dagen is het namelijk
bijna onmogelijk de Mijdrechtse Dwarsweg op te rijden (half
op het fietspad) en het verkeer
op die Mijdrechtse Dwarsweg te
zien. Ook dit verzoek is al eerder
door Hertha gedaan. Wilt u aan
dit verzoek voldoen?”, aldus RVB.
Veel vragen…
Wordt vervolgd

Huwelijksbriljant in Vinkeveen
Vinkeveen - Waarschijnlijk omdat het schering en inslag is in
De Ronde Venen kijken mensen soms nauwelijks meer op
van een zestigjarig huwelijk. Anders gezegd, een diamanten mijlpaal in het leven. Nog steeds een
uniek gebeuren! Maar bij briljant gaat het nog een stapje verder. Dan ben je 65 jaar met elkaar
getrouwd! Willem van der Mik en
zijn vrouw Grietje Verhoek aan de
Kievitslaan vierden dit op 18 juni jl. met elkaar en hun familie op
dezelfde dag bij Club Roekz. Willem is geboren en getogen in Wilnis op 27 juli 1929. Zijn ouderlijk
huis stond op de plek waar ooit
jarenlang de Oliehandel van Vis
gevestigd is geweest op het eindstukje van de Padmosweg in het
oude dorp. Grietje Verhoek zag
het levenslicht aan het Donkereind in Vinkeveen op 5 juni 1930.
Willem en Grietje trouwen voor
de wet op 18 juni 1953 in het gemeentehuis te Vinkeveen. Kerkelijk werd het huwelijk ingezegend
in wat nu de PKN Ontmoetingskerk is aan de Dorpsstraat in Wilnis (met De Schakel). Uit het huwelijk werden drie zonen geboren. Het echtpaar heeft zes kleinkinderen. Willem en Grietje hadden elkaar in 1928(!) al ontmoet
bij een uitvoering van de zangvereniging in Waverveen. Dat was
destijds het ‘uitje’ voor de jongeren. “Willem was er met zijn vrienden en ik met mijn vriendinnen.
Tja, en dan loop je elkaar letterlijk
tegen het lijf.

70 jaar
Het is daarna nooit meer uitgegaan tussen ons. Dat hebben we
nu al in totaal 70 jaar volgehouden,” vertelt Grietje met pretoogjes. Samen met haar Willem kreDe Ronde Venen – Vorige week Marja Becker (Seniorenpartij De grassoorten op groeien. Het voor- gen zij na hun huwelijk een huis
zijn de Ambassadeurs zwerfvuil Ronde Venen), werd symbolisch deel is dat de gemeente hiermee in Mijdrecht in het Oranjekwartier
van De Ronde Venen in het zon- een geschenk uitgereikt aan één energie bespaart door de betere aan de Wilhelminalaan 34 waar zij
netje gezet. Ambassadeurs van van de vrijwilligers. De beheerder isolatie.
18 jaar hebben gewoond. Vervolde Ronde Venen die zich dagelijks van dit afvalbrengstation nodig- Na het stellen van allerlei vragen gens werd verhuisd naar de Kiebelangeloos inzetten om de ge- de iedereen uit voor een rondlei- over het belang van het scheiden vitslaan in Vinkeveen waar het
meente De Ronde Venen schoon ding met uitgebreide uitleg over van de diverse afvalstromen wer- echtpaar al weer 47 jaar woont.
te houden van zwerfafval, wer- het terrein. Eén van de opvallen- den de ongeveer twintig aanwe- Willem is zijn hele leven gereedden vorige week onthaald bij het de zaken is dat dit mooie gebouw zigen mee naar binnen genomen schapmaker van beroep geweest.
afvalbrengstation in Abcoude. een duurzaam dak heeft waar al- voor een digitale presentatie, een Eerst een aantal jaren bij de rijNa een toespraak van wethouder lerlei planten, kruiden en diverse hapje en een drankje.
wielzadelfabriek van Reinder Ja-

cob Kooi in Mijdrecht. Toen vijf
jaar bij de koffie- en broodmachinefabriek ‘Vecht’ in Breukelen
en tot slot 32 jaar bij Korver metaalwaren in Mijdrecht. Grietje is
altijd huisvrouw geweest en had
de zorg voor het gezin. Willem is
tot op hoge leeftijd nog actief geweest in het verbreden van autowielvelgen. “Zoals je wel ziet
bij raceauto’s,” laat Willem weten.
“Die hebben van die brede velgen. Het kwam later in zwang als
een modeverschijnsel om dit ook
bij gewone auto’s te gaan doen.
Die kregen dan een sportief uiterlijk met brede velgen en brede banden. Ik deed dat bij Garage Van Kouwen die toen nog gevestigd was tegenover het huidige café De Schans in Vinkeveen.
Later werd de Graku van Gerard
de Kuijer op de Oudhuijzerweg
er bekend door.” Over sportief gesproken: Willem heeft gevoetbald
bij CSW, waarvan hij de oprichting in juni 1946 ook nog heeft
meegemaakt!
Campinggangers
Liefhebberijen heeft het echtpaar
ook. In de eerste plaats zijn dat
honden, vooral herdershonden.
“We hebben al 53 jaar een hond;
die we nu hebben is er een van
een jaar oud. Wel lief, maar erg
speels,” vertelt Grietje. Ten tweede het reizen met de caravan
achter de auto naar hun geliefde
camping in Lienz, Oost-Tirol. Daar
zijn zij meer dan 25 jaar geweest,

maar dat is nu over. Het is te ver
en te vermoeiend om er naartoe te gaan. Toen reed hun jongste zoon hen er nog heen. Willem
en Grietje waren toen echte ‘campinggangers’. Vandaag de dag
staat de caravan op een camping
in West-Kapelle, Zeeland. Zoonlief brengt hen ook daar naartoe
als het echtpaar er een weekje wil
verblijven. Grietje was altijd goed
in het knopen van smyrnakleden,
borduren en breien. Maar dat lukt
nu wat minder. Burgemeester Divendal kwam persoonlijk het jubilerende echtpaar feliciteren en
nam traditiegetrouw het fraaie
fotoboek van Maarten Koch ‘Wolken Wild Water‘ als cadeau mee.
Zoals altijd zag ‘de burg’ ook dit
keer weer kans om op een informele manier een gezellig gesprek
met het jubilerende echtpaar aan
te knopen. Even traditiegetrouw
waren de felicitatiebrieven van
het Kabinet van de Koning en die
van de Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht.
Maar ook de gemeente De Ronde Venen liet zich van haar beste kant zien met een fraai bloemstukje. Elementen die ook bij een
65-jarig huwelijk passen en die
telkens hogelijk op prijs worden
gesteld.
De redactie van deze krant sluit
zich graag aan bij alle felicitaties
en wenst het echtpaar nog talrijke gelukkige jaren toe in een stabiele gezondheid. Zolang dat het
geval is zit het wel snor…

PROVINCIALE STATEN UTRECHT
IN EN VAN DE REGIO

Wat vindt u? Geef uw mening!
Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordigers van deze regio. Zij beslissen over de Kadernota en daarmee wat de provincie gaat doen het komende jaar.
De Statenleden willen graag weten wat u belangrijk vindt voordat zij 9 juli beslissen.
Reageer door een e-mail te sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl of benader
rechtstreeks de politieke partij van uw keuze via www.provincie-utrecht.nl/psutrecht

Wat gaat de provincie
doen in 2019?

Wissels om! Aandacht voor goed bestuur

Op 9 juli stellen Provinciale Staten de kadernota en voorjaarsnota vast. De
documenten beschrijven hoe het geld waar de provincie over gaat wordt
besteed. In de kadernota staat waar de provincie het beschikbare geld
aan wil gaan besteden in de komende jaren. Het geeft dus een vooruitblik
op de begroting voor 2019 en daarmee wat de provincie wil gaan doen de
komende jaren. Een belangrijk moment voor de Staten. Zij bepalen in hun
openbare vergadering van 9 juli of en op welke manier ze akkoord gaan met
de kadernota. Hoe denken de fractievoorzitters van de politieke partijen uit
Provinciale Staten over de Kadernota?

“Fiets en OV zijn net zo
belangrijk als de auto, en beter
voor gezondheid en milieu.”
Arne Schaddelee: “Hip is het misschien niet,
goed bestuur. Toch bleek de afgelopen maanden in de provincie Utrecht die aandacht
voor goed bestuur keihard nodig. Belangenverstrengeling, grote financiële tegenvallers,
klokkenluiders en procedures die de wenkbrauwen deden fronsen: het kwam allemaal
langs. De ChristenUnie zat er bovenop. Wij
vinden het belangrijk om lessen te trekken

Plannen uitvoeren en voorbereiden op de toekomst
“Wij gaan
helpen meer
woningen te
bouwen.”

Arthur Kocken: ”Economisch gaat het goed
in Nederland. De VVD is tevreden dat ook
inwoners dat merken en in 2019 de motorrijtuigenbelasting niet wordt verhoogd,
zelfs niet met de inflatie.
Daarnaast is er geld voor gezondere lucht
door ‘zero emissie’ bussen, beheer van
onze landschappen en aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor jarenlange

fileknelpunten zoals de N233 (Rondweg
Veenendaal), Rijnbrug en N201 komen we
een stap dichter bij de oplossing.
We gaan helpen meer woningen te bouwen.
De VVD heeft al verschillende malen gevraagd of de beschikbare locaties voldoende zijn. We gaan voor de komende jaren
geschikte locaties zoeken. Daarbij moeten
onze mooie landschappen gespaard blijven,
onze huizen net als onze banen bereikbaar
zijn en voorzien zijn van -duurzame- warmte en licht. Want we zijn als Europese topregio populair om te (blijven) wonen, maar
dat vraagt wel om slimme oplossingen.
De provincie gaat terecht meer aandacht
geven aan MKB en maakindustrie. Net als
de gezondheids- en kenniseconomie zijn
dit pijlers van onze welvaart. De VVD wil ze
betrekken bij deze opgave.”

Een gezonde provincie waar het prettig wonen is
“Wij zetten
in op
nieuwe fietsverbindingen
en elektrische
bussen.”
Niels Hoefnagels: “Ook in het laatste jaar
voor de verkiezingen, blijft D66 zich inzetten voor een sterke, gezonde provincie
Utrecht, waar het prettig wonen is. Er komt
meer geld beschikbaar voor gezond vervoer, voor een toekomstgerichte economie
en voor goede woningen.
We zetten komend jaar miljoenen extra in
voor nieuwe fietsverbindingen, en voor tientallen nieuwe elektrische bussen. Zo zetten

wij ons in voor uw gezonde leefomgeving.
Samen met gemeenten hebben we afgelopen jaar ingezet op extra investeringen
in duurzame bedrijven en ideeën, via het
energiefonds Utrecht. Komend jaar willen
we daarbovenop extra investeringen mogelijk maken in innovatieve bedrijven, die
voor Utrecht wederom zullen zorgen voor
meer banen.
Om hier samen te kunnen (blijven) wonen,
is het nodig dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen. D66 wil dat de
provincie zich ervoor inzet, dat de markt
en de woningcorporaties elk jaar 7000
woningen gaan realiseren. Gasloos en zo
duurzaam als mogelijk is, zodat zowel u
als uw kinderen in de toekomst in een prettige omgeving kunnen wonen.
D66 blijft zich inzetten voor uw gezonde
toekomst, in onze mooie provincie.”

Verstandige manier om gaan met spaarzame ruimte
“Utrecht is de
mooiste provincie
en dat moeten we
zo houden”

Chris Westerlaken: ”Nu het weer beter
gaat in Nederland merken wij dat ook in
de provincie Utrecht, onder andere op de
woningmarkt.
De ruimte in onze provincie is schaars.
Ongeveer tweederde van de Utrechtse bevolking woont op eenderde van het oppervlak van de provincie en de rest wordt zeer
efficiënt gebruikt voor landbouw, natuur en
recreatieve doeleinden.
Omdat Utrecht zo’n mooie provincie is,

een uitstekende ligging centraal in het land
heeft en over uitstekende voorzieningen beschikt, willen steeds meer mensen in onze
provincie wonen terwijl het aantal beschikbare huizen maar langzaam toeneemt.
Gevolg is dat de huizenprijzen blijven
stijgen waardoor bijvoorbeeld starters en
jonge gezinnen maar moeizaam aan een
fatsoenlijk huis kunnen komen.
Het CDA bepleit daarom dat we op een
verstandig manier gebruik moeten maken
van onze spaarzame ruimte. Meer huizen
bouwen, voor alle categorieën waar, maar
enigszins mogelijk. Landbouw en natuur
op die plekken die hier het meest geschikt
voor zijn en geen ingrepen, zoals grootschalige zonnevelden, op landbouwgrond
of bouwlocaties waardoor de functie blijvend verandert. Daarvoor is ons Utrechts
Landschap ons te veel waard.”

uit fouten. Er zal echt een wissel om moeten
in het Provinciehuis. Meer oog en aandacht
voor kwaliteit en kritische zelfreflectie.
Over die wissel gesproken, qua mobiliteit
moet het ook echt anders. De auto staat
nu wel heel vaak centraal. En dat is best te
begrijpen, zonder heilige koe komen we niet
ver. Maar, er is meer. Voor de ChristenUnie
zijn fiets en OV net zo belangrijk, en nog
beter voor gezondheid en milieu ook. Als we
in de toekomst vooruit willen komen, zullen
we daar breed op in moeten zetten. Met oog
voor veiligheid. Bijvoorbeeld waar landbouwverkeer en fietsers samen de schaarse
ruimte op een ventweg moeten delen.
Zo wil de ChristenUnie geloof een stem
geven in de provinciale praktijk.”

De aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties
“Er moet een
integrale visie
op klimaatbeleid
komen.”

hiervan is het krampachtig vasthouden van
het college aan het ganzenakkoord. Hierin
is afgesproken dat jaarlijks 23.000 ganzen
moeten worden ‘verwijderd’ en dus afgeschoten of vergast. Dit veroorzaakt enorm
veel dierenleed, is bovendien niet effectief en
blijkt keer op keer juridisch onhoudbaar bij
de Raad van State.
Daarnaast ontbreekt een integrale visie op
klimaatbeleid, terwijl ook dit college haar verantwoordelijkheid moet nemen om de doelen
van het Parijse klimaatakkoord te halen. Het
verkleinen van de veestapel en verminderen
van dierlijke consumptie is hierin onvermijdelijk. Ook de voortdurende investering in
meer asfalt zal aan banden moeten worden
gelegd. Met de huidige plannen blijft Utrecht
de grenzen van onze planeet overschrijden.”

De voorzitters van de elf Statenfracties. Boven, van links naar rechts:
Rob van Muilekom (PvdA), Arthur Kocken (VVD), Florian Bekkers (GroenLinks), Arne
Schaddelee (ChristenUnie), Niels Hoefnagels (D66).

Vooraan, van links naar rechts: Gijs van Leeuwen (SGP), Andrea Poppe (SP), Chris
Westerlaken (CDA), Mieke Hoek (50PLUS), René Dercksen (PVV), Hiltje Keller (Partij voor
Foto: Huisinga Fotografie
de Dieren).

Hiltje Keller: ”De grootste uitdaging van dit
moment is de aarde leefbaar houden voor
toekomstige generaties. Deze kadernota is
de laatste kans voor dit college (VVD, D66,
CDA, GL) om hier invulling aan te geven.
Utrecht heeft een toekomstbestendige visie
nodig. De Partij voor de Dieren vindt deze
niet terug in de kadernota.
Het college stelt korte termijnresultaat en
economisch belang boven dierenwelzijn,
natuur, milieu en gezondheid. Een voorbeeld

Goede gezondheid op nummer 1!

Autogebruik moet worden verminderd

Er moet meer ruimte komen voor woningbouw

“De leefbaarheid en goede
luchtkwaliteit staan onder druk.”
Rob van Muilekom: “De crisis lijkt voorbij
en de economie groeit weer als nooit te
voren. Banengroei dan wel voor iedereen in
alle sectoren. Tegelijk zien we dat nog
meer bedrijven zich in Utrecht willen vestigen en veel mensen hier willen wonen. De
leefbaarheid is soms in het geding en
goede luchtkwaliteit nabij verkeerswegen
en (agrarische) bedrijven is niet vanzelfsprekend. De PvdA plaatst goede gezondheid van de Utrechters op nummer 1 met
de volgende voorstellen:

• Goed en gezond werk voor hoger en lager
opgeleiden in de maakindustrie, dienstverlening en (onderwijs)instellingen;
• Stimuleren verplaatsing met fiets en
openbaar vervoer in een goed regionaal
netwerk, met goede toegankelijkheid voor
mensen met een beperking in de bussen;
• Versnelling bouw betaalbare woningen
in steden en dorpen i.v.m. oplopende
woningtekorten;
• Verduurzamen en gasvrij maken van
woningen dient voor iedereen betaalbaar
te zijn , ook voor mensen met kleinere
beurs;
• Aantrekkelijk en toegankelijk groen en
recreatieve voorzieningen
• Tempo maken met alle vormen schone
energie: zorgvuldige inpassing zonnepanelen in steden en buitengebied, windenergie en bodemenergie.”

Provinciaal bestuur is grip op organisatie kwijt

“Utrecht verdient beter”
Het provinciaal bestuur is de grip op de
organisatie volledig kwijt. Na o.a. het
asbestdebacle bij de verkoop van het oude
provinciehuis, bemerkte recentelijk de
provincie dat aan de voet van het Boele
Staal ecoduct een hek staat, nadat al € 20
miljoen was uitgegeven. Het terrein bij
ecoduct Beukbergen is ook hermetisch
afgesloten.
Ambtenaren hielden de juiste begroting

van de Uithoflijn onder de pet, waardoor
de provincie € 70 miljoen extra moest uitgeven aan deze tramlijn, waarvan niet vast
staat of dit het juiste antwoord is op het
vervoersvraagstuk.
Geld voor het oplossen van verkeersproblemen, bijvoorbeeld bij de N201, is er echter
niet. Verder kent men de gevolgen voor
omgeving, groen, bodem en natuur niet bij
het aanleggen van zonneakkers. Dat wieken van windmolens niet recyclebaar zijn
en slechts illegaal kunnen worden gestort,
ze hebben er nog nooit van gehoord. Wel
veel aandacht voor gezonde lucht, maar
men geeft wel een vergunning voor een
biomassacentrale, die veel vervuilender is
dan een gascentrale. Ook ontbrak tot voor
kort elke vorm van intern integriteitsbeleid. Utrecht verdient beter!

“Voor een
schonere,
veiligere en
gezondere
provincie, die
goed bereikbaar
is”
Andrea Poppe: ”Iedereen is het erover eens
dat het autogebruik moet worden verminderd in de provincie Utrecht. Zelfs de VVD–
Gedeputeerdeheeft dat hardop gezegd. Dit
betekent dus : meer lopen, fietsen, meer
en beter openbaar vervoer.
Hierdoor ontstaat ook de noodzaak om
extra te investeren in voorzieningen voor de
fiets en het openbaar vervoer.

Dat is nu net waar de schoen wringt bij
dit provinciebestuur. Van alles willen,
maar uiteindelijk gaat het geld op aan de
Uithoflijn, belangrijk maar niet de enige
OV verbinding. Wat over is aan middelen,
wordt besteed aan veiligheid van N wegen.
Handhaving van de verkeersregels en mogelijk verlagen van de maximumsnelheid is
veel veiliger en goedkoper.
Geld voor extra investeringen in fiets en
OV is nu op. De SP durft te zeggen, dat
de motorrijtuigenbelasting erg laag is.
Voor een gevulde koek (1,36) per auto
per maand heeft de provincie 12 miljoen
euro per jaar extra te besteden voor de
omslag van auto naar fiets en goed OV. Elk
jaar weer, voor een schonere, veiligere en
gezondere provincie, die voor alle inwoners
goed bereikbaar is.”

Gezonde lucht is in Utrecht topprioriteit

“Het behouden, verbeteren en
beleven van natuur krijgt hoge
prioriteit.”
Florian Bekkers: ”Gezonde lucht is in
Utrecht topprioriteit. In de stad en op
het platteland kunnen mensen langer en
gezonder leven. Hoe?
• GroenLinks kiest voor schone energie: wij
willen afkicken van fossiele brandstoffen
en schone, gezonde energie gaan gebruiken. We investeren bijvoorbeeld in snelle
en veilige fietsverbindingen, zodat je met
(elektrische) fiets in de toekomst overal

in de provincie snel en makkelijk kunt
komen.
• GroenLinks kiest voor natuur: het behouden, verbeteren en beleven van natuur
krijgt hoge prioriteit. Hiermee koesteren we niet alleen de eigen waarde van
natuur, maar zorgen we ook voor een
gezonde leefomgeving. Zo willen we investeren in natuur bij Vliegbasis Soesterberg
en in het Nationaal Park Heuvelrug.
• GroenLinks kiest voor samen: cultuur
verbindt mensen en geeft nieuwe inzichten. Het brengt mensen dichter bij elkaar
en werkt aanstekelijk voor inwoners,
ondernemers en toeristen. Utrecht bruist
en is een belangrijke bron van cultuur in
Nederland!
• Kortom, GroenLinks investeert in gezond,
groen en samen!”

“Voor de leefbaarheid is
het van belang
dat er meer
gebouwd mag
worden.”
Gijs van Leeuwen: “De woningmarkt in
onze provincie is oververhit. Een goed antwoord vanuit het college van Gedeputeerde
Staten in de provincie ontbreekt helaas.
De SGP vraagt al een aantal jaar aandacht
voor dit probleem. Plaatsen als Oudewater,
Maartensdijk en Wijk bij Duurstede (om
er willekeurig een paar te noemen) lopen

helemaal vast, omdat er niet buiten de kernen mag worden gebouwd. Het is voor de
leefbaarheid van deze en veel andere plaatsen van groot belang dat er de komende
jaren meer mag worden gebouwd. Het kan
toch niet zo zijn dat jonge inwoners van
bijvoorbeeld Oudewater, Maartensdijk of
Wijk bij Duurstede weg moeten uit hun
geboorteplaats omdat de provincie Utrecht
niet wil bouwen buiten de kernen? Dit
moet echt anders.
De bereikbaarheid in onze provincie staat
ook onder druk. De plannen inzake de
Rondweg in Veenendaal of de Rijnbrug bij
Rhenen (om er maar een paar te noemen)
komen moeizaam van de grond en de
besluitvorming als ook de realisatie laten
erg lang op zich wachten. Kom op college:
handen uit de mouwen.”

Zorg voor oud en jong
“Goed openbaar
vervoer vanuit de
dosrpskernen”

Mieke Hoek: “50PLUS pleit al jarenlang
voor behoud van goed openbaar vervoer
vanuit de dorpskernen met aansluiting op
bestaande netwerken van tram en trein,
zowel voor scholieren als voor ouderen.
Het verdwijnen van zorgpunten in de nabijheid van een ieder baart 50PLUS grote
zorgen.
De aantrekkende economie creëert meer
banen, maar nog steeds valt de oudere

werknemer vaak buiten de boot. 50PLUS
streeft naar duurzame inzetbaarheid van
oudere werknemers met oog voor de fysieke belemmeringen in zware beroepen.
Een van de speerpunten van 50PLUS voor
het afgelopen jaar was terugdringing van
fijnstof die de gezonde lucht bedreigt in en
rondom de Zuilense Ring. Verlaging van de
snelheid naar 80 km per uur verbetert de
leefomgeving.
50PLUS bestrijdt leegstand van bestaande
kantoorpanden door ze om te bouwen tot
wooneenheden. Er is een schrijnend tekort
aan woningen en seniorenappartementen.
Het gebrek aan flexibiliteit vanuit de Provincie om gemeenten de benodigde ruimte
te geven om te voldoen aan de opgelegde
plicht om te voorzien in voldoende (levensbestendige) woningen voor hun inwoners,
is voor 50PLUS onacceptabel”
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Play-in en ReünieBrassband Concordia

Vakantieweek Beeldend
theater: Daverend Dada
De Ronde Venen - Na het succes
van tweemaal een zomerweek
Muzikaal theater, organiseert
Kunst Rond de Venen opnieuw
een vakantieweek voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12
jaar. Beeldend kunstenaar Femke van Os en theatermaakster
Maya Schwantje staan te popelen
om met de kinderen aan de slag
te gaan met het thema “Dada”.
Dit is een kunstenaarsgroep van
100 jaar geleden en nog steeds
modern: spelenderwijs tekenen,
schilderen en toneelspelen, toevalligheden benutten en spelen met alledaagse spullen. Eerst
wordt er aan beeldende kunst en
theater apart gewerkt. Aan het
einde van de week komen de beide vakken bij elkaar en maken we
er een gezamenlijk avontuur van.
Op tijd
In samenwerking met de gemeente en de basisscholen is vorige week informatie verspreid op

alle basisscholen. Meldt uw kind
op tijd aan want de plaatsen zijn
beperkt. Er is een ochtendgroep
en een middaggroep in de week
van 16 t/m 20 juli 2018. De tijden
zijn van 9 tot 12 uur of van 13:30
tot 16:30. De cursus wordt gegeven in de lokalen op het schoolplein bij de Driehuisschool, op de
locatie van Kunst Rond de Venen,
Bozenhoven 156 in Mijdrecht.
Aanmelden graag vóór 2 juli via
de mail: info@kunstronddevenen.nl onder vermelding van
“Beeldend theater”, ochtend of
middag. Vermeld hierbij de naam,
leeftijd en school van uw kind,
en uw naam, adres en telefoonnummer. Voor verdere informatie
kunt u terecht op www.krdv.nl,
www.krdvnetwerk.nl of bij Maya
Schwantje 06 15651095. De kosten inclusief materiaal bedragen
€ 99,- per deelnemer voor de hele week. Op vrijdag 20 juli worden
de afsluitende theatervoorstellingen Daverend Dada gegeven.

Interessante uitgaansdag ouderen De Hoef
De Hoef - Donderdag 21 juni, de
langste dag in het jaar. Het was
een perfecte dag om een dag op
stap te gaan, niet koud, maar ook
zeker niet te warm. De bus bracht
ons naar het strand in Wijk aan
Zee, waar de koffie en de appeltaart klaar stond bij Strandpaviljoen de Kust. Na een lekker bakkie, met prachtig uitzicht, gingen we op weg naar het Hoogovensmuseum. Interessant, er
komt heel wat bij kijken om ijzer
en staal te maken. Een lekker kopje soep en een broodje stonden

klaar in het Wapen van Wogmeer.
’s Middags in museumboerderij
D’Anloup in Zuidermeer waren de
ooh’s en aah’s niet van de lucht.
Allemaal herinneringen aan vroeger. Want wat was het daar leuk.
De boerderij had van alles staan
wat oud was. Na een verfrissing
reed de bus via een toeristische
route langs het IJsselmeer terug
naar de Hoef, waar we het buffet
voor ons klaarstond bij de Strooppot. Weer een mooie dag, georganiseerd door de St. Hoefse Belangen.

De Ronde Venen - Brassband
Concordia bestaat dit jaar maar
liefst 120 jaar, en dat willen ze natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Op 7 juli organiseert Concordia een Play in voor alle leden
en oud-leden, maar ook andere
muzikale vrienden die het leuk
vinden om met de Play- in mee
te doen zijn van harte welkom.
Aansluitend vindt er een reünie
plaats, waarbij iedereen die ooit
verbonden is geweest bij brassband Concordia van harte voor
wordt uitgenodigd.
Ze gaan overdag een aantal
mooie/ leuke muziekstukken met
elkaar instuderen, onder leiding

van de vaste dirigent Thomas
Eveleens.
Om 16.00 uur gaan ze de ingestudeerde muziekstukken ten gehore brengen met een afsluitend
concert, ook hierbij zijn de reünisten van harte welkom.
De locatie waar de Play- in wordt
gehouden is Pijlstaart 1 in Vinkeveen, in schoolgebouw de Schakel. Deelname aan de Play- in is
gratis, en voor de lunch wordt gezorgd.
Je kunt je aanmelden via: jubileum120@brassband-concordia.nl.
Aansluitend vindt er een BBQ en
zoals genoemd een reünie plaats,
waar je je ook voor op kunt geven
via bovenstaand emailadres.

Betrouwbaar rundergehakt
bij Keurslager Bader
Bewoners Veenstaete
verrast met ‘Nieuwe Haring’
Mijdrecht - Volendammer Visdelicatessen Adelhof heeft de bewoners van Veenstaete verrast
met een aantal mooie schalen
“Nieuwe Haringen”.

Regio - Het rundergehakt van
Keurslager Bader te Mijdrecht en
Uithoorn is door een onafhankelijk inspectiebureau onaangekondigd gekeurd.
De onderdelen kwaliteit, versheid
en hygiëne zijn beoordeeld met
een 10.
Het gehakt van Keurslager Bader
werd op een onaangekondigd
moment gekeurd door het onaf-

hankelijke inspectiebureau MicroCare. Dit bureau onderzocht
het gehakt op kwaliteit, versheid
en hygiëne en beoordeelde dat
met het cijfer 10.
Norman en Robert zijn bijzonder
tevreden met deze beoordeling:
“Gehakt is één van de meest populaire vleesproducten in Nederland. Wij zijn trots dat ons gehakt
zo goed is beoordeeld.”

De nieuwe eigenaar vond dat hij
de traditie “Haringhappen” bij
Veenstaete moest voortzetten.
De bewoners hebben er weer van
genoten.

Live muziek bij
brouwerij de Schans
Regio - Normaal heeft proeflokaal de schans elke 1e en 3e zondag van de maand live muziek
verzorgd door de band Tarango.
Aankomend weekeinde is er voor
een keer een uitzondering en is
in plaats van zondagmiddag op
zaterdagavond de band Tarango
aanwezig. Als speciale gast hebben zij deze keer het motown
koor D-F!NE uitgenodigd.
Vanaf 19.00 uur zal Tarango
naast hun vaste repertoire daarom ook een aantal soul- en mo-

townnummers ten gehore brengen. Hopelijk wordt het een heerlijke warme zomeravond zodat u
in de mooie beschutte tuin van
een heerlijk koel Schansbiertje
en prachtige muziek kunt genieten. Bierbrouwerij de Schans, Tarango en Soul- & Motownkoor DF!NE hopen u in grote getale te
ontvangen en een onvergetelijke
avond voor u te morgen verzorgen! U vindt hen aan de Schans
21 in Uithoorn. De toegang is gratis!

Vrijwillige brandweer, dankzij
steun van werkgevers
v.l.n.r. P.L.J. Bos (VRU), J. Post (ODRU) en H. Jungen (RUD Utrecht)

Intensievere samenwerking
voor nog veiligere regio
De Ronde Venen - De Omgevingsdienst Regio Utrecht
(ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken
nog intensiever samen voor gemeenten.
Op 20 juni bekrachtigden de drie
directeuren deze afspraak door
het ondertekenen van een convenant. Het convenant bestaat
uit twee onderdelen: samenwerking bij toezicht en advies en samenwerking bij calamiteiten.
Hiermee willen de drie organisaties eenduidig adviseren, de veiligheid voor burgers vergroten
en de toezichtlast voor ondernemers verlagen. Wat merken ondernemers hiervan? ODRU, RUD
Utrecht en VRU gaan meer gegevens uitwisselen en toezicht op
elkaar afstemmen.
Zo gaat er bijvoorbeeld één toezichthouder langs bij een bedrijf
waar anders twee of drie toezichthouders komen of wordt er

gezamenlijk toezicht gehouden.
Door meer gegevens uit te wisselen krijgen gemeenten en ondernemers beter en eenduidig advies en wordt de veiligheid verbeterd. Er wordt breder naar de
situatie gekeken. Samen wordt er
meer gezien.
Calamiteiten
De omgevingsdiensten beschikken over relevante informatie
over bedrijven, die voor hulpdiensten van belang kunnen zijn
bij de bestrijding van incidenten
bij deze bedrijven (denk aan gevaarlijke stoffen). Dit is voor de
veiligheid voor de hulpverleners
en de burgers in de directe omgeving belangrijk. De hulpdiensten informeren de omgevingsdiensten als er incidenten zijn
in een bedrijf die consequenties
hebben voor de omgevingsvergunning. Zo zorgen ODRU, RUD
Utrecht en VRU samen voor een
veiligere regio.

De Ronde Venen - De brandweerzorg binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt grotendeels geleverd door vrijwilligers. De steun van werkgevers is
hierbij cruciaal. Het komt regelmatig voor dat brandweervrijwilligers tijdens werktijd worden opgeroepen voor de brandweer om
hulp te verlenen aan onze burgers. Wij zijn de werkgevers erg
dankbaar voor hun flexibiliteit en
medewerking daarin.
Walraven in Mijdrecht, Aaftink en
Kalmthout in Abcoude hebben
vandaag de eerste werkgeversbord mogen ontvangen binnen
de Gemeente De Ronde Venen.

Dit bordje werd uitgereikt door
de Burgemeester Divendal. Met
het gevelbordje van de brandweer laat een bedrijf zien dat het
maatschappelijk
ondernemen
en brandveiligheid hoog in het
vaandel heeft. De bordjes worden de komende tijd stap voor
stap verder uitgereikt binnen De
Ronde Venen en de Veiligheidsregio. Daarnaast worden de werknemers voorzien van een BHVpas. De VRU regelt voor de brandweervrijwilliger de uitgifte en het
beheer van de pasjes, maar ook
voor de hercertificering. Het bedrijf hoeft voor die medewerker
geen investering meer te doen.

Wie doet nou zo iets?
Mijdrecht – Een wagen vol met
vuilniszakken. Vuilniszakken vol
met huisvuil. Luiers, potjes van
babyvoeding, blikken, flessen, en
andere vuiligheid. Natuurlijk dat
hoort in vuilniszakken, maar die
vuilniszakken horen in een vuilcontainer en niet bij het oude papier bij voetbalvereniging Argon.
Regelmatig vinden de vrijwilli-

gers die al het papier sorteren en
in de papiercontainer neerzetten,
bij de kranten dit soort bergen
met afval. “Welke idioten doen dit
nou. Iedereen weet toch dat vuil
in een vuilcontainer hoort en als
die vol is, kun je het dagelijks gratis afgeven bij de milieustraat op
het industrieterrein”, aldus een
vrijwilligers.
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BeeZzHof Wickelhofpark in Mijdrecht is een feit
Mijdrecht - Na een vroeg ritje van het bijenvolk van Wilnis naar het
Wickelhofpark, kon het bijenvolk na een korte pauze, onder grote belangstelling van omwonenden – die gehoor hadden gegeven aan de
oproep in de krant om het bijenvolk welkom te heten, hun intrek nemen in het BeeZzHof.
De bijenkast lijkt in eerste instantie wat klein ten opzichte van de reus-

achtig insectenhotel die er naast pronkt, maar let op! We zullen zien in
de loop van de tijd dat ons bijenvolkje dat nu uit 1000 BeeZzige bijtjes bestaat uit groeit tot een reuze volk. De bijenkast zal in de hoogte
meegroeien met de aantal BeeZzige bewoners.
Kinderen en volwassenen waren verbaasd en verrast om een kijkje te
nemen in de bijenkast onder begeleiding van de imker. Wat een druk

volkje die BeeZzige bijen. Indrukwekkend was toch het moment van
het openen van de bijenkast door de imker. Kinderen, die eerst wegdoken onder de jas van opa, waren al gauw verrast vanwege de rust
bij het uitvliegen van de bijenverkenners. Die kwamen na een inspectie van het park terug naar de bijenkast. Zij meldden de anderen: Wij
zijn THUIS in het BeeZzHof.
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BenW bezoeken alle kernen, tour begint 3 juli in Baambrugge

Burgemeester en Wethouders gevormd. Het nieuwe college wil
samen met inwoners, bedrijven
en organisaties werken aan een
prettige en veilige gemeente om
te wonen en te werken. Daarom
worden komende tijd in alle dorpen van de gemeente inloopbijDe Ronde Venen - Kennismaken De bezoeken zijn een mooie ge- huis De Vijf Bogen. Tussen 19 en eenkomsten georganiseerd zomet het nieuwe college van Bur- legenheid de bestuurders beter 21 uur is daar een inloopbijeen- dat inwoners en college met elgemeester en Wethouders? Dat te leren kennen en met hen van komst. In maart van dit jaar zijn kaar kennis kunnen maken.
kan! Vanaf 3 juli bezoekt het col- gedachten te wisselen. De eerste er verkiezingen geweest voor de
lege alle dorpen in De Ronde Ve- bijeenkomst is op 3 juli in Baam- gemeenteraad. In de weken daar- Inwoners
nen om zich nader voor te stel- brugge. Inwoners van die kern na is een coalitieakkoord opge- De bijeenkomsten beginnen om
len en met inwoners te spreken. zijn van harte welkom in dorps- steld en een nieuw college van 19 uur en duren tot ongeveer 21
uur. Inwoners kunnen de bijeenVlnr: Gemeentesecretaris Lilian Schreurs, wethouder Alberta Schuurs, burgemeester Maarten Divendal, de wet- komsten bezoeken op het mohouders Rein Kroon, Kiki Hagen en Marja Becker
ment dat het hen schikt. Om
19.45 uur heet burgemeester
Maarten Divendal alle aanwezigen welkom en stelt hij de collegeleden nader voor. Daarvoor en
daarna kan er op een informele
manier nader kennis worden gemaakt met de burgemeester en
de wethouders Rein Kroon, Alberta Schuurs, Kiki Hagen en Marja Becker. Ook zijn er informatiestands waar meer informatie te
krijgen is over onderwerpen als
veiligheid, afval en groen, wonen en economie, recreatie, duurzaamheid, zorg en ondersteuning.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 3 juli in Baambrugge. Na de
zomer is de eerstvolgende bijeenkomst op 5 september in het
Piet Mondriaangebouw in Abcoude. Op 25 september is het
college in Wilnis. De overige data
en locaties worden nog gepland.

Maak kennis met nieuw college van
Burgemeester en Wethouders

HVM JD1 en MD1 sluiten hockeyseizoen af
Mijdrecht - Op zondag 24 juni or- gen in alle wedstrijden maar één
ganiseerde MHC De Reigers het doelpunt tegen. De eer van de
Dik Trom Toernooi in Hoofddorp.
Twee teams van HV Mijdrecht deden hier aan mee, de JD1 en de
MD1. Beide teams wisten al eerder kampioen te worden van de
laatste lentecompetitie.
Het was een erg leuk georganiseerd toernooi, behalve hockey was er ook een shoot out finale en werden alle teams uitgedaagd om mee te doen aan foto/
film challenges. Dit zorgde voor
hilarische beeldmateriaal voor de
teams en gaf hoop lol. Qua hockey bracht het team van de jongens het er goed van af, want ze
wonnen alle wedstrijden en kre-

AMHC Westerpark. De meiden
van de MD1 werden derde in de
poule. Het was een geweldige
middag voor de beide teams en
shoot out finale moesten ze ech- was tevens een mooie afsluiting
ter geven aan de jongens van van het hockeyseizoen.

wat ze waard zijn, maar konden
helaas niet door naar de finales van zondag. Daar was in alle wedstrijden de spanning voelbaar. Na de vier enkelspelen was
het 2-2. In het eerste dubbelspel
won Purmerend nipt in de super tie break met 10-6. Uiteindelijk won Elckerlyc Purmerend van
OLTC Oegstgeest met 4-2. Gedurende de week speelden bijna 200 deelnemers in 32 categorieën onder gunstige weeromstandigheden tegen elkaar.
Er werd veel in poules gespeeld,
waardoor deelnemers meerdere keren terug kwamen naar het
TVM park. Door de goede planning van de ervaren toernooicommissie konden nagenoeg alle wedstrijden op tijd beginnen.
Dit werd zeer door alle deelneMijdrecht - Het Koop Lenstra kampioenschap heren 35+. Het mers gewaardeerd. Naast de veTVM Open Toernooi startte in het Heren 1 team van TVM Mijdrecht le wedstrijden waren er doordeopeningsweekend met het lands- heeft zaterdag gevochten voor weeks extra activiteiten zoals de

TVM Toernooi kent
alleen maar winnaars

bingo, een jenever cocktail contest en de pubquiz. Hoofdsponsor Koop Lenstra Makelaars had
samen met Peugeot Groene Hart
een tennisballen prijsvraag georganiseerd, sponsor KernGezond
heeft weer gemasseerd voor een
goed doel en sponsor KCS Marketing organiseerde samen met de
nieuwe culinaire commissie de
vrijdagavond barbecue.
Op zondag werd in de finale damesenkel overtuigend door Veerle Lemstra van Claudia Vermeij gewonnen met 6-1 6-2. Bij het
herenenkelspel legde Jeroen Wichers een prima partij op de mat
en won met 6-3 6-2 van Jordi Jansens.
Al met al was het een geslaagd
toernooi in alle opzichten. Onze speciale dank gaat uit naar de
baan- en loterij sponsoren die het
Koop Lenstra TVM Open Toernooi
mogelijk hebben gemaakt.

Geslaagde seizoens-afsluiting Argon JO15-5
Regio - Zaterdag 2 juni sloot Ar- porters waagden zich aan het
gon JO15-5 het seizoen af met voetgolven. Met wisselend suceen gezellig potje voetgolf. De ces, maar wel met heel veel plejongens hadden de laatste wedstrijden al laten zien heel aardig
te kunnen voetballen. Zeker als
dat gecombineerd wordt met
de nodige strijdlust. Die vaardigheden werden meegenomen naar Nieuwegein waar een
mooie voetgolf baan ligt. Alle
technische hoogstandjes werden uit de kast gehaald om de
verschillende obstakels op de
banen te nemen: subtiele balletjes met de buitenkant, slimme wippertjes, de nodige effect
ballen en her en der een (on)bedoelde afzwaaier. Ook de coaches en een aantal vaste sup-

zier. Het was kortom een mooie van Argon voor de financieafsluiting van het seizoen, met le ondersteuning. Op naar volveel dank aan de Club van 100 gend seizoen!

Bloed Kleinfruit een team van sponsor en oprichter Joost Bloed uit Waverveen bestond dit jaar uit Roy van Coolwijk, Mathijs de Jong en Ronald
Plomp

Bloed KleinFruit wint
bedrijventoernooi
Regio - De Ronde Venen - Als afsluiting van het loodzware zaalvoetbalseizoen wordt er het jaarlijkse 3vs3 toernooi gehouden in
de Willisstee. Met teams als Hulsbos, AllStars, Elbertsen, Notass en
Advisor is dit een echt leuk toernooi geworden. Organisator en
scheidsrechter Hans Klijn had ook
dit jaar het speelschema weer
piekfijn in elkaar gezet. Het deelnemersveld bestond uit 9 teams
van minimaal 3 spelers. Met drie
poules van drie diende er gekwalificeerd te worden voor de kampioenenpoule
De eerste wedstrijd van BKF1
was tegen het altijd lastige SteeInn team, dat in de competitie
een mooie tweede plek had bemachtigd. Deze wedstrijd ging
gelijk op, maar BKF trok de overwinning naar zich toe met een
5-4 eindstand. De tweede wedstrijd was tegen Nieuw Deco1 en
na een stroeve start werd er naar
een gemakkelijke 7-3 winst gevoetbald. Hiermee was de eerste

plek bemachtigd en diende er in
een nieuwe poule voor de prijzen
te worden gespeeld.
Kraker
Hierin werd de eerste tegenstander Nieuw Deco2 en deze wedstrijd werd van te voren bestempeld als een echte kraker. Na een
prachtig lopje kwam Nieuw Deco ook op voorsprong, maar de
mannen van BKF1 gaven zicht
niet gewonnen en op karakter
werd er een 3-2 overwinning uit
het vuur gesleept. Dit hield in
dat tegen Joben Bouw de winst
kon worden gepakt. Dit moest te
doen zijn, immers had het tweede team van BKF al hiertegen gelijkgespeeld. De grote finale was
nooit een echte finale en dat
bleek ook uit de uitslag.Met een
8-3 overwinning werd het tweede jaar op rij de toernooizege binnengehaald. Met deze zege namen Roy en Ronald ook afscheid
van Bloed KleinFruit. Er wordt dus
op het hoogtepunt gestopt.

Examens Judoschool
Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is in de
dojo van Judoschool Blaauw de
tweede en laatse judo-examen
van dit seizoen afgenomen.
Er werd begonnen met het uitvoeren van diverse valtechnieken zoals judorol, zijwaartse val,
achterwaartse val, gestutte val en
achterwaartse val over een bokje.
Hierna lieten de judoka’s uitgebreid zien wat zij het afgelopen seizoen geleerd hadden aan
beenworpen, schouder, armworpen, sutemi’s en overnames. Ook
op de grond moest het nodige gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen,
houdgrepen en bevrijdingen uit
houdgrepen. De voorzitter van
de examencommissie, bestaande
uit Martijn de Jong, Ronald Oussoren en Edwin Blaauw heeft een
ieder persoonlijk toegesproken
en de uitslagen bekend gemaakt.
De volgende leden van Judoschool Blaauw konden tevreden
huiswaarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Beau Schreiber, Ivy-Djay van Grieken, Lars Poelwijk, Thijs Meijer,
Wesley Daudeij
Gele band, 5e Kyu
Bas Franzen, Bjorn van der Linden, Jens Lek, Kuba Wegrzyn,
Nick de Lange, Nikita de Boer,

Robin van Zijl, Ruben Meijer, Rutger de Paauw, Sebastian van Wolferen, Sylvie van Eekelen,Yuna
Hoogendoorn
Oranje slip, 5e Kyu
Daniel Duijn, Lars van der Linden,
Sam van der Jagt, Viggo de Lange
Oranje band, 4e Kyu
Jordan Daisy Hessing, Theije Gerrits, Zeline Verkade
Groene slip, 4e Kyu
Arien Jan Gerrits, Siep van Remmerden, Thijs Polman
Groene band, 3e Kyu
Bas Zeinstra, Indy Burggraaf, Mathieu Antonis, Mecx Burg
Blauwe slip, 3e Kyu
Justin Geerts, Niels Koenders,
Thomas de Koster
Blauwe band, 2e Kyu
Amber de Groot, Amy Dekkers,
Elyssa Kikken, Ilyas Farah, Iris Swagemakers, Pascal Konijnenburg,
Paul Schut, Ruben Duijn, Stefan
Baron
Bruine slip, 2e Kyu
Aiden Vermeulen, Teije Goossens,
Vincent Borsje
Bruine band, 1e Kyu
Bram Koenders, Erik Oomen, Simon Klappe
Meer informatie over jeugdjudo,
vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Judoschool Blaauw is te vinden via
www.judoschoolblaauw.nl.
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De eindsprint ging tussen Mark
en Vincent en laatstgenoemde
wist deze te winnen.
Interclub
Zondag 24 juni deden enkele
jeugdleden van UWTC mee aan
de interclub in Hoorn. Bij cat 1-2
stonden Tom Derogee en Mike
Knook aan de start. Tom ging bij
het warmrijden als een speer,
maar had blijkbaar zijn energie
al verspeeld voordat de wedstrijd
begon. Toch lekker de wedstrijd
uitgereden. Mike werd 10e en
Tom 11e.

Henny Cornelissen classic bij UWTC
Regio - Henny Cornelissen heeft
jarenlang de dinsdagavond clubcompetitie van UWTC georganiseerd. Ook was hij jurylid bij
veel evenementen van UWTC. In
2015 is hij er om gezondheidsredenen mee gestopt. Het bestuur
heeft gemeend om nu jaarlijks op
de langste avond van het jaar de
Henny Cornelissen classic te laten verrijden. Geen gewone clubwedstrijd van een uur, maar een
langere editie met enkele premiesprints. Op dinsdag 19 juni
2018 is de vierde Henny Cornelissen classic verreden. En traditie

getrouw schrijven de winnaars
een verslag van hun wedstrijd.
Het was een mooie avond voor
de langste clubwedstrijd van het
jaar. Bas, Bart, Tommy, Ian, Maarten, Dennis, Michael, Gerben en
Menno durfden de strijd aan te
gaan voor de overwinning in de
Henny Cornelissen Classic.
Om de hoek kijken
Zelfs Sven Nijhuis kwam weer een
keertje om de hoek kijken. Met
een krappe 2 uur voor de boeg
waren het Bas en Bart die als
eerst het gas open trokken. Uiter-

Plassentoernooi met
topspelers uit regio
Regio - Van zaterdag 21 tot en
met zondag 29 juli verwacht de
VLTV weer een vol tennispark
met veel mooie wedstrijden. In
hoogste categorieën (2) zijn de
eerste aanmeldingen al binnen.
Yoeri Mayer, tennistrainer van
de VLTV, maakt zijn opwachting
op het hoogste niveau, net als

Alexander Popping en titelverdediger Bas van Bentum. Meer
namen, ook bij de dames, zullen naar verwachting de komende weken volgen. Spelers van alle
niveaus kunnen vanaf nu inschrijven. Op tenniscomplex de Molmhoek te Vinkeveen strijden doorgaans rond de 400 tennissers om

Argon JO 19-2 sluit
seizoen af
Regio - Afgelopen week heeft de
JO19-2 het seizoen in stijl afgesloten met de traditionele BBB: Bowlen, Bier en Bitterballen. Deze talentvolle spelersgroep met hoofdzakelijk spelers die eerstejaars zijn,
is het seizoen keurig geëindigd in
de middenmoot van de Hoofdklasse. Het uitsyndroom leek wel van
toepassing op deze groep, want
het gros van de punten zijn allen

behaald aan de Hoofdweg. Dit
was dan ook de voornaamste reden om de afsluiting in Mijdrecht
te houden. Ook werd er afscheid
genomen van trainer Arno Klaassen die Argon na 3 succesvolle jaren gaat verlaten. Hij werd door de
spelers in het zonnetje gezet met
een heerlijke bon een mooi bierpakket. Ook de leiders kregen een
mooi bierpakket van de boys!

aard was de kans klein dat ze dit
vol zouden houden, na een aantal
rondjes werden ze dan ook weer
bijgehaald door het peloton. Er
werd daarna goed samengewerkt
om de snelheid hoog te houden.
Enkele renners kregen het wat
lastig en moesten het peloton laten gaan. Ondertussen werd er
gebeld voor verschillende premie
sprint waar serieus voor werd gestreden. Na anderhalf uur koers
was de pit bij de meeste renners
verdwenen en ging het tempo
iets omlaag. Het was een heuse
uitputting geworden. Na meerdere versnellingen van Bart en
Tommy kwam het einde in zicht.
In de laatste ronde profiteerde
Menno van het stilvallen van het
peloton door weg te rijden. Met
één ronde hard doorrijden fietste
hij naar de overwinning. Daarachter waren het Sven en Tommy die
naar de plekken 2 en 3 sprintten.
Al met al was het weer een geslaagde editie van de Henny Cornelissen Classic! Bij de 40+ was er
weer een leuk deelnemersveld en
hier ontstond een kopgroep na
de premiesprint. Mark de Best en
Vincent Derogee kregen tot hun
verrassing ook Gerard de Veer
mee. En na verloop van tijd wisten zij het peloton te dubbelen.
de titel en de eer tijdens enkel,
dubbel of mixdubbel wedstrijden in de categorieën 2 t/m 8. Dit
jaar wordt de 3e set weer volledig
gespeeld en zegt de organisatie
vaarwel tegen de beslissende super tie-break. Overdag van maandag t/m vrijdag spelen ook de Veteranen 55+ in de categorieën 6
t/m 8 (DD,HD,GD), aangevuld met
gemengd dubbel in categorie 5.
Toptennis,
Het Plassentoernooi is inmiddels
een begrip in de regio en trekt
doorgaans een sterk deelnemersveld. Tennissers spelen tot in de
late uurtjes spannende partijen
op het Vinkeveense smashcourt.
Als de topspelers uit de categorie
2 ’s avonds aantreden is het terras altijd afgeladen met publiek
en is het oergezellig op de club.
Spelers en toeschouwers kunnen naast toptennis ook genieten van culinaire hoogtepunten,
verzorgd door topkoks uit de regio. De lopende band met sushi’s
op donderdag en het captain’s diner vrijdag zijn inmiddels traditie,
waar ook veel publiek voor langskomt.

Bij cat 5-6 heeft UWTC met Mike
Derogee, Lars Hopman en Rens
Grömmel drie deelnemers die
lekker aan elkaar gewaagd zijn.
En ze finishte ook vlak achter elkaar: 4 Mike, 5 Rens en 6 Lars.
En ook bij cat 7-nieuwelingen
mengde Danny Plasmeijer zich
in de strijd om de bekers. Diverse
ontsnappingen maakte het een
leuke wedstrijd. Danny werd 5e

Zomerbridge De Legmeer
Regio - De derde avond zomerbridge leverde een spannende
strijd voor de zege op in de A-lijn,
die in het voordeel van Ineke van
der Lee & Joke van Koert werd beslist met een score van 65,63%.
Nipt tweede, met 65,28%, werden Gerda Schavemaker & Jan
Egbers, die zo keurig de gasten
de overwinning lieten, toch? Ben
ten Brink had zich deze keer verzekerd van de steun van Marcel
Dekker en dat leverde een fraaie
derde plek op met 59,38%. Na deze toppers volgden Gerard van
Beek & Rina de Jong met 54,17%
op enige afstand en Ruud Lesmeister & Cora de Vroom sloten
met 53,82% de beste vijf van deze lijn af. In de B-lijn viel ook een
zestiger te bewonderen, Corry Twaalfhoven & Jan Koek presteerden dit met 61,11%. René de
Jong & Tineke Schreurs bleven
met 59,38% net onder deze lijn
der talenten en werden er tweede mee. Heleen & Mees van der
Roest blijven goed mee doen met
nu een derde plaats en 58,33%,
de wijnkelder is zeker vol?

Nieuw-Vennep
In Nieuw-Vennep werd op zondag 24 juni de tweede wedstrijd
van de drieluik van de Bataaf verreden. Bij de amateurs/sportklassse deden Tommy Oude Elferink, Opvallen
Menno van Capel, Maarten Post- Ook Maria Baas & Klaas Verrips
ma en Bart de Veer mee. Er werd
hard gekoerst waardoor er aan
de achterkant steeds meer renners vanaf moesten. Ook Maarten
moest het peloton laten gaan. Bij
het 3-ronde klassement, met nog
30, 20 en 10 rondes koers te rijden deed Bart de Veer goede zaken. De eerste sprint won hij, de
tweede sprint een derde plaats.
En toen reed hij lek....Bij start/finish kreeg hij een wiel van Ewoud
Postma en hierna mocht hij weer
aansluiten van de jury. Bij de laatste sprint voor het 3-ronde klassement trok Tommy de sprint voor
Bart aan en Bart wist dit keurig af
te maken en hiermee het 3-ronde
klassement op zijn naam te zetten. In de finale wist oud UWTC
lid Niels Ruijter samen met een
andere renner te ontsnappen en
Niels won de wedstrijd. Tommy
werd netjes 5e. Bart en Menno finishte in het peloton.
Noordwijkclassic
Na 123 km’s wist Lorena Wiebes
uit Mijdrecht zaterdag 23 juni de
Noordwijk classic te winnen.
Finale weekend
In het weekend van 28 en 29 juli worden de halve finales en de
finales gespeeld. Op zaterdagavond is een spetterende feestavond met een DJ, waar de deelnemers hun conditie op de proef
kunnen stellen. De veteranen
spelen op vrijdag 29 juli de finales
en sluiten hun toernooi ’s avonds
af met een overheerlijk diner en
gezellige muziek. Van 16 tot en
met 20 juli is op de VLTV het Plassentoernooi Jeugd.
Schrijf snel in!
De inschrijving voor het toernooi is vanaf nu geopend en sluit
op zaterdag 7 juli. Onder de eerste 100 aanmeldingen wordt een
vrijdagavond-dinerbon (2 personen) verloot. Inschrijven kan
via www.toernooi.nl of via www.
plassentoernooi.nl. Op deze site is meer informatie te vinden
en het laatste nieuws volg je via
www.facebook.com/plassentoernooivinkeveen.
VLTV verwelkomt graag weer veel
oude bekenden en nieuwe tennisliefhebbers uit Vinkeveen en
omstreken.

blijven opvallen met nu 53,47%
als vierde paar. Henny van Nieuwkerk & Richard Morssink sloten
met 52,78% als vijfde de elite van
deze lijn af.
De C-lijn werd deze avond gedomineerd door Henriëtte Omtzigt
& Irene Hassink, die op 58,85%
uitkwamen. Hermien de Jong
& Barry van Reeven voerden de
achtervolgers aan als tweede met
54,69% en bleven Marieke Schakenbos & Joke de Wit, die 53,13%
haalden, zo net voor.
Betty Honkoop & Margriet Kemperman tekenden voor de vierde
plek met 52,60% en hielden Anja Brugman & André Langendonk
en Ria Wezenberg & Leny van der
Schot, die allen 52,08% bij elkaar
gesprokkeld hadden, dus net
achter zich.
Wilt u ook eens “bridgesprokkelen” teken dan in voor de vierde
avond Zomerbridge in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven kan per e-mail: gerdaschavemaker@ live.nl, per telefoon
06-83371540 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal. De aanvang
is om 19.45 uur en de kosten zijn
€6,- per paar.

De Ronde Venen
Marathon krijgt 2e editie
Regio - Na de zeer succesvolle 1e
editie van 2017 vindt op 18 november 2018 de 2e editie van De
Ronde Venen Marathon plaats.
De start en finish zijn wederom
in het Abcoudse centrum en de
marathon doet alle 8 kernen van
De Ronde Venen aan. De 1e editie
van De Ronde Venen Marathon
kende maar liefst 325 inschrijvers op de hele marathon, 150
duo’s en 140 10 km-lopers. De gekleurde sliert lopers ging door de
weilanden, over de voormalige
spoorbaan, langs riviertjes, door
alle kernen en natuurlijk over het
Botsholpad. De reacties van de
lopers waren overweldigend: het
schitterende parcours, de goede
organisatie en het opvallend aanwezige publiek werden op social
media geroemd.

uitgemaakte zaak. “We hebben
de lat voor onszelf heel hoog gelegd. Het wordt heel moeilijk om
het niveau te evenaren, laat staan
te overtreffen.” Het aanhoudende
enthousiasme van deelnemers en
de positieve reacties van de vrijwilligers waren echter de redenen om toch een 2e editie te organiseren.
In de ervaren Jos van Wijk werd
een nieuwe voorzitter van het
Stichtingsbestuur
gevonden.
Frans: “We zijn erg blij met een
voorzitter als Jos. Hij heeft veel
ervaring met o.a. de jarenlange
organisatie van de ijsbaan in het
Mijdrechtse centrum en de Eilandentriathlon.”
Inmiddels vindt de voorbereiding al weer volop plaats. De eerste 100 lopers hebben zich al ingeschreven via www.inschrijven.
Organisator
nl. Kijk op www.derondevenenVoor organisatoren Michael en marathon.nl voor meer informaFrans Woerden en Robert Seise- tie en volg de voorbereidingen
ner was een 2e editie echter geen op de Facebookpagina.

KDO volleybal vereniging
Regio - Het KDO volleybalseizoen 2017/2018 is weer ten einde. Wat hebben ze een goed seizoen gehad. Elke dinsdag getraind in de KDO hal van 19.00-

20.30 uur met het dames team en
de recreanten. Woensdag speelde ze hun thuiswedstrijden die
ze op 1 na allemaal hebben gewonnen. De “Burggraaf”dames
zijn dit jaar dan ook 2de geworden en spelen volgend jaar een
klasse hoger.
Op de laatste trainingsavond
hebben ze met z’n alle het seizoen afgesloten bij Poldersport
met Beach volleybal en hapjes
en drankjes. Na de zomer gaan
het team het nieuwe seizoen
weer in en zal de eerste training
op 11 september weer beginnen. Mocht je nu ook zin hebben in een heerlijk volleybal seizoen met een leuke groep mensen in een gezellige omgeving en
sfeer ga dan gerust eens bij hen
kijken en een paar keer mee trainen, je bent van harte welkom!
www.kdo.nl

ww.ze
ilsc
aalsme hool
er.nl
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Dance optreden KDO
D.A.G. succes

Kennisbijeenkomst
vrijwilligers Vluchtelingenwerk
Regio - De gemeente Uithoorn
heeft woensdag 20 juni vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Midden en West Nederland ontvangen voor een informatieve bijeenkomst. Er is gesproken over
regelgeving en procedures.
Wethouder Ria Zijlstra, (sociaal
domein) ontving de vrijwilligers
van Vluchtelingenwerk in het gemeentehuis. Zij sprak haar waardering uit voor het goede werk
dat vrijwilligers doen om statushouders in Uithoorn wegwijs te
maken. Twee keer per jaar organiseren Vluchtelingenwerk en de
gemeente Uithoorn een informatieve bijeenkomst voor vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Tijdens deze bijeenkomsten leren

Regio - 19 juln was het zo ver,
op de laatste les van dit seizoen
mochten de 3 dansgroepen hun
dansmoves laten zien aan hun
papa’s, mama’s, broertjes, zusjes,
neefjes, nichtjes, opa’s, oma’s en
iedereen die geïnteresseerd was.
Er werd op Coole muziek een
warming up gedaan en wat hebben we een hoop lenige kinderen gezien! Daarna repeteerde ze
de danspasjes nog even een paar
keer zodat ze, ze goed uit hun

de vrijwilligers en de gemeente
elkaar beter kennen, wordt informatie uitgewisseld en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan elkaar. Elke bijeenkomst
wordt er een ander thema behandeld. Deze woensdagochtend
zijn vrijwilligers geïnformeerd
over onder meer de gemeentelijke minimaregelingen en de
collectieve zorgverzekering van
Zorg & Zekerheid. Met deze informatie kunnen de onmisbare vrijwilligers de statushouders in Uithoorn beter ondersteunen. De regelingen zijn overigens niet specifiek voor statushouders maar
gelden voor alle inwoners die financieel niet voldoende draag- Regio - In de vakantieperiode
wanneer bewoners voor langere
krachtig zijn.
tijd van huis zijn, worden inbrekers juist actief. Ook wordt geen
vakantie gevierd bij tropische
temperaturen. In de voor de koelte open gezette ramen en deuren zien inbrekers juist kansen.
De politie vraagt daarom aan inwoners deze periode extra op elook nieuw aanbod als Anders af- kaar en op hun buurt te letten.
vallen, Bridge, Gezond leven ge- Heb aandacht voor openstaanzond eten, Hardlopen voor dum- de ramen en deuren wanneer uw
mies, Werken op een iPad en Ma- buren van huis zijn. Wees alert op
cramé. Of u nu creatief, sportief vreemde personen op het achterof digitaal aan de slag wilt, er is pad. Wees scherp op figuren die
met een vaag verhaal over uw erf
voor ieder wat wils.
De nieuwe Cursuskrant ligt in de of het erf van uw buren lopen of
wijkcentra, bibliotheek en het misschien wel in uw keuken staan
Raadhuis. Maar u vindt hem ook omdat uw achterdeur ‘toch open
online op de website van Participe Amstelland. U kunt daar ook
terecht voor inschrijving en meer
informatie.
Regio - Donderdag 21 juni vond
alweer de 38e speelronde van
dit seizoen in de Schutse plaats
waaraan door maar liefst 44 enthousiaste kaartliefhebbers werd
deelgenomen. Deze avond werd
er uitzonderlijk hoog gekaart. De
uiteindelijke winnaar werd namelijk met 7837 punten Joke Veenhof. Met een toch nog aanzienlijke hoge score van 7541 punten kwam Louis Franken niet verder dan de tweede plaats en werd
Gijs Brozius met 7490 punten
slechts derde. Van deze hoge scores kon Willy van der Hilst slechts
dromen. Met pijn en moeite
wist zij 4119 punten bij elkaar te
sprokkelen. Maar elk nadeel heeft
weer zijn voordeel zodat zij door
dit resultaat toch winnares werd
van de poedelprijs. De hierbij behorende beloning, een heerlijke
fles wijn, werd ditmaal haar deel
en mag zij dan ook de eerstvol-

STOP ARMOEDE
STOP
ARMOEDE
IN NEDERLAND
IN Helpt
NEDERLAND
u mee?
Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL
WWW.ARMOEDEFONDS.NL

Na hun dansoptreden was de
even tijd voor ontspanning en
mocht iedereen meedoen met de
stopdans!

Geen vakantie voor inbrekers

Programma van
Participe Amstelland
Regio - Het programma van Participe Amstelland voor het nieuwe cursusseizoen, dat in september start, is bekend. De cursussen in onder andere wijkcentra in Amstelveen, Aalsmeer en
Uithoorn worden voor het eerst
onder de nieuwe naam uitgebracht: jarenlang gebeurde dit
als Vita Amstelland en AanZ Amstelveen. In het nieuwe aanbod zijn veel vertrouwde cursussen te vinden als Meer Bewegen
voor Ouderen en Yoga, maar er is

hoofd konden. Nadat ze een stoere outfit aankregen van juf Inge,
was het zover om hun gezamenlijke dans te laten zien en de enthousiasme was goed te zien. Allemaal blije gezichtjes deden hun
uiterste best om hun optreden te
laten zien aan het publiek.

stond’. Bel bij verdachte situaties
altijd direct 112.
Vakantie service
Voor de bewoners van de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn,
inclusief Kudelstaart en De Kwakel, heeft de politie Aalsmeer Uithoorn natuurlijk weer de vakantie-adressen service. Bij de politie bureaus kunnen inwoners een
bericht achterlaten met de informatie in welke periode zij met
vakantie gaan en een waarschuwingsadres doorgeven voor het
geval zich een calamiteit gedurende uw afwezigheid voordoet.
Deze informatie kan ook gemaild worden aan: Intake.service.
aalsmeeruithoorn@politie.nl

Optimist en kielboot on Tour
bij Zeilschool Aalsmeer
Regio - Tijdens de Westeinder
Water Week organiseert de Zeilschool Aalsmeer van donderdag
5 tot en met zondag 8 juli de Optimist & kielboot on Tour. Optimist on Tour is een door heel Nederland rondtrekkende festiviteit
waarbij kinderen en jongeren de
kans krijgen om gratis kennis te
maken met de watersport. Kom
Optimist- of kielbootzeilen, kanovaren of suppen! Volwassenen
kunnen ook volop kennismaken
met het zeilen in een van de kielboten.
Wees zeker van een plek en schrijf
je vooraf in, kies voor de Optimist (deelname vanaf 5 jaar) of
de kielboot (vanaf 8 jaar en volwassenen) en kies een datum
voor ‘optimist on tour’. Inschrijven op de dag zelf op het Surfeiland is ook mogelijk, maar of er
dan nog plaats is?! Voor deelname geldt één voorwaarde: je hebt
een zwemdiploma of je bent be-

zig voor zwemdiploma A. Meer
informatie en aanmelden: www.
zeilschoolaalsmeer.nl
Q-cup Aalsmeer
Op zondag 8 juli organiseert de
Zeilschool Aalsmeer ook de QCup voor kinderen die kennis willen maken met het wedstrijdzeilen. Dit is een regionale, vriendschappelijke en laagdrempelige
Optimistwedstrijdserie van drie
losse wedstrijddagen, plus een
landelijke finaledag. Op een ontspannen, gezellige wijze maak je
kennis met het wedstrijdzeilen.
Deelname kan als je in het bezit
van het diploma Optimist CWO2
of vergelijkbare ervaring. De andere wedstrijddata zijn: bij WV
Nieuwe Meer op 15 juli en bij WV
Schiphol op 16 september. Het
inschrijfgeld bedraagt €15,- per
dag, inclusief zeilschoolboot en
een heerlijke lunch! Deelname en
aanmelden kan via www.qcup.nl

Klaverjasnomaden
gende kaartavond in ontvangst
nemen.
De marsenprijzen, bestaande
uit een door DUO plant verzorgt
prachtig bloemenboeket, waren
deze avond voor Joke Veenhof,
Louis Franken, Gaby Abdesselem
en Mia Kenter terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden
bij DUO plant, in deze categorie
gewonnen werden door Anneke
Lebesque, Tinus Smit, Gerrit Vink
en Jan de Kuijer. De marsenprijzen bestaande uit een fles verrukkelijke wijn gingen deze keer
naar Ada van Maarseveen, Herman de Jong, Jan de Kuijer (2x),en
Richard van den Bergh. Alle winnaars van harte proficiat.
De eerstvolgende kaartavond
vindt weer plaats op donderdag
28 juni in de Schutse, Merodelaan
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
Ook dan is iedereen uiteraard
weer van harte welkom.

Gemeente lanceert
‘meedenk platform’
Regio - Woensdag 20 juni lanceert de gemeente Uithoorn de
website
www.uithoorndenktmee.nl. Op deze website kunnen inwoners van Uithoorn en
De Kwakel meedenken over verschillende projecten die in de
gemeente (gaan) spelen. De gemeente Uithoorn hecht grote waarde aan de mening, ideeen en wensen van haar inwoners.
Daarom lanceert de gemeente
het meedenkplatform Uithoorndenktmee.nl. Op deze website
kunnen inwoners van Uithoorn of
De Kwakel meedenken over verschillende projecten. Zo kunnen
inwoners nu al meedenken over
de sfeer van het gebouw voor het
nieuwe buurtcentrum Thamerdal.

Ook kunnen ze ideeën aandragen
voor de inrichting van het gebied
er omheen. Op de site staan ook
de projecten nieuwbouw Scheg/
’t Buurtnest en Dorpshart aan
de Amstel. Het aantal projecten
wordt in de toekomst uitgebreid.
Afhankelijk van het project kunnen inwoners hun mening geven
over bij voorbeeld ontwerpen,
een stem uitbrengen of een idee
plaatsen in de daarvoor bestemde ideeënbus. Ook geeft de gemeente via de site achtergrondinformatie over een project waaronder de planning en worden bijeenkomsten aangekondigd.

Boule Union Thamen
strandt in kwartﬁnale
Regio - Zondag 24 juni namen
twee doubletten van Boule Union Thamen deel aan het tweede
Beachtoernooi petanque in Dronten. Het Meerpaalplein in Dronten was omgetoverd tot een zandvlakte. In het dikke, mulle zand
werd een beachvolleybaltoernooi gespeelt en in het deel met
slechts een dun laagje zand een
petanquetoernooi. Vrijdags was
er een open toernooi, zaterdags
een triplettentoernooi voor wedstrijdspelers en zondags een doublettentoernooi voor wedstrijdspelers. Onder de deelnemers waren diverse voormalige nationale kampioenen. Het toernooi bestond uit een voorronde van twee
voorgelote partijen en daarna verdeling in drie poules. Voor de equipes die hun eerste partij in de poule verloren was er nog een troosttoernooi, maar verlies daarna betekende uitschakeling. Beide equipes van Boule Union Thamen gingen goed van start. Ina Hoekstra
en Henk van Rekum wonnen hun
partij met 13-0. Niels van Diemen
en Joan van Rekum hadden wat
meer tegenstand, maar wonnen

daardoor een eigen werkwijze
en mate van ‘meedenken’. De gemeente geeft daarnaast over ieder project dat op de site staat,
een nieuwsbrief uit. Om deze te
ontvangen, moeten mensen zich
hiervoor aanmelden. Hetzelfde
geldt voor het meedenken. Door
eenmalig een gebruikersnaam en
wachtwoord aan te maken, kunnen inwoners stemmen op ontIedereen kan meedenken
Ieder project is anders en kent werpen, ideeën indienen etc.

met 13-7. Bij nog een winstpartij was een plek in het hoofdtoernooi zeker, maar vast stond ook
dat dat maar één equipe van BUT
zou zijn, want de loten bracht hen
in de tweede partij tegen elkaar.
Tja daar rijd je dan een uur voor
om tegen je clubgenoten te spelen. Ina en Henk hadden de terreinomstandigheden het beste in
de hand en wonnen deze onderlinge ontmoeting. Zij gingen dus
door in het hoofdtoernooi.
Niels en Joan plaatsten zich
voor de B-poule
In hun respectievelijke poule wonnen beide equipes hun partij (139 en 13-3) en plaatsen zich voor de
kwartfinale in hun poule. Ina en
Henk troffen daarin een sterke tegenstander met onder andere de
winnaar van het Dikkerttoernooi
in Amstelveen. Deze partij werd
gespeeld op een deel van het terrein waar het zandlaagje erg dun
was en de boules hadden daar erg
de neiging om op te stuiteren. De
tegenstander kon daar beter mee
overweg dan de equipe van BUT.
Zij wonnen met 13-2, maar de uitslag gaf niet echt het sterkteverschil weer. De tireur Marwin van
Diermen moest in elke werpronde tenminste tweemaal schieten om het punt te veroveren. In
de B-poule eindigde ook het toernooi voor Niels en Joan. Na een
0-9 achterstand kwamen ze nog
sterk terug, maar verloren uiteindelijk met 9-13. Voor de spelers
van BUT was dit het einde van het
toernooi. Een geluk hadden ze dat
zij klaar waren voor de motregen
inzette.
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LIONS en RABO zetten 20 verenigingen IN BEWEGING

Derde Lions-Rabo-Fietstocht
Abcoude-Baambrugge succes!

De Ronde Venen - Afgelopen zondag 24 juni
2018 heeft de Lionsclub Abcoude-Baambrugge voor het derde achtereenvolgende jaar de
Lions-Rabo-Fietstocht 2018 georganiseerd.
Drie prachtige routes, van 20, 40 of 65 kilometer. In totaal deden dit jaar zelfs 20 lokale
verenigingen met in totaal 225 fietsers mee.
De jongste deelnemer was 7 jaar en de oudste ver boven de 80!
Scouting Abcoude heeft door haar deelname
met maar liefst 45 fietsende Scouts de hoofdprijs in de wacht gespeelt van 1000 euro. De
opbrengst wordt door de Scouts besteed aan
de aanschaf van grote spelmaterialen.
De weergoden van het alsmaar groeiende
fiets-event waren de fietsers zeer gunstig. De
deelnemende verenigingen kunnen de bijeen gefietste clubbijdrage besteden naar ei-

gen inzicht. Zo besteedt de IJsclub Baambrugge een bedrag voor een nieuwe grasmaaimachine, de Harmonie voor het onderhoud aan haar instrumenten, de Vrijwillige
Brandweer Abcoude aan nieuwe T-shirts, de
Ichtus school aan technisch speelgoed en de
Hockeyclub Abcoude aan nieuwe picknicktafels. Er waren ook 6 fietsende deelnemers die
specifiek voor de Voedselbank hebben gereden.
Naast de bovengenoemde clubs waren er
ook deelnemers van de Ouderen Belangen
Vereniging, de Volleybalvereniging, de CNS,
de Tourclub Abcoude, de Stichting Zonnebloem, De Gymnastiekvereniging Abcoude,
de sportvereniging Baambrugge en Omstreken, FC Abcoude, de Judoclub Abcoude, de
Slotruiters, de Stichting Feestweek Abcoude,

de IJsclub Abcoude en de Tennisclub Baambrugge.
De feestelijke uitreiking werd verricht door
burgemeester Maarten Divendal in samenwerking met de Rabobank en de nieuwe president van de Lionsclub Steije Renes. Door
de organisatoren werd direct aangekondigd
dat in 2019 er weer een nieuwe editie van de
fietstocht zal worden georganiseerd: samen
fietsen met je club als goede doel!
De Lionsclub Abcoude-Baambrugge bestaat
uit zo’n 30 mensen met verschillende beroepen en interesses. Twee maal per maand komen ze bij elkaar. Naast vriendschap en belangstelling voor elkaar, willen zij zich dienstbaar maken aan de samenleving en hun leefomgeving.

