
De Ronde Venen - Op initiatief 
van D66 en het CDA is afgelopen 
donderdag een motie voor een 
Kinderraad en kinderburgemees-
ter ingediend. Volgens Thijmen 
Klinkhamer (D66) is het belangrijk 
dat kinderen in De Ronde Venen 
hun stem laten horen, want soms 
hebben zij een andere kijk op din-
gen die hen aangaan. Ria de Kor-
te (CDA) zegt als mede-indiener: 
“Het is belangrijk dat kinderen le-
ren hoe politiek en democratie in 
elkaar zitten en dat gaat het beste 
als kinderen zelf ervaren hoe dat 
gaat”. Veel gemeenten hebben 
al een kinderraad en kinderbur-
gemeester. We kunnen leren van 
die goede voorbeelden. Wethou-
der Kiki Hagen (D66) vond het de 
mooiste motie van de avond. Zij 
wil, in overleg met de scholen, de 

kinderraad en kinderburgemees-
ter volgend schooljaar realiseren. 
De PvdA-Groen Links en Lijst 8 
Kernen tekenden de motie direct 
mee en de motie is vervolgens 
door alle partijen aangenomen.

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

30

 JAAR PAKT!

IE
0 J T!130Nieuwe Meerbode SINDS 1888

www.meerbode.nl  |  0297581698

GEEN KRANT?
0251-674433

DEZE WEEK:

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Stan van Luijn heeft een 
hekel aan zwerfvuil

Stan woont aan de Bruine Lijs-
ter in de Meerwijk-West en ergert 
zich aan het zwerfafval op straat 
als hij op weg is naar opa en oma 
of zijn school. Hij en zijn moeder 
Anniek besloten daarom om de 
gemeente aan te schrijven met 
het verzoek afvalgrijpers en vuil-
niszakken beschikbaar te stel-
len zodat Stan de opruimactie in 
gang kon zetten. Omdat de ge-
meente het enorm waardeert dat 
Stan zich op jeugdige leeftijd nu 
al zo inzet voor de natuur, kon-
den hij en zijn moeder vrijdag-
ochtend terecht bij de gemeen-
tewerf om de benodigde spullen 

op te halen. Stan en zijn maatjes 
begonnen die ochtend meteen 
maar. Toen de pers arriveerde was 
hij er nog alleen met zijn moeder 
en broertje om de restanten op te 
ruimen. Maar de omgeving zag er 
wel mooi schoon uit! 
“Ik heb een hekel aan zwerfvuil. 
Als iedereen elke dag een stukje 
oppakt zijn we in een jaar schoon. 
Daarna niets meer op straat gooi-
en. Morgen en overmorgen heb 
ik nog vrij om schoon te ma-
ken. Maandag moet ik weer naar 
school,” laat Stan weten. Voorlo-
pig mag hij de spullen van de ge-
meente nog even houden voor 

zijn schoonmaakactiviteiten. 
“Het zou mooi zijn en fi jn voor 
het milieu als dit navolging ver-
dient. Niet alles wat je kwijt wilt 
op straat gooien maar in de vuil-
nisbak waar het hoort. Dan gaan 
we vanzelf richting een schone-
re wereld en een beter milieu,” al-
dus moeder Anniek. Kwestie van 
kinderen, maar ook volwassenen, 
opvoeden met die wetenschap! 
Dan hoef je ook niet alle produc-
ten en verpakkingen die scha-
delijk zijn voor het milieu als ze 
daarin terechtkomen, te verbie-
den. Het is niet de schuld van het 
product, maar de mens die er een 
verkeerde eindbestemming aan 
geeft. Stan heeft dat nu al door 
en zet zich samen met zijn broer-
tje, vriendjes en moeder in om 
het voorbeeld te geven hoe het 
wél moet. Compliment!

Uithoorn - De zevenjarige Stan van Luijn heeft afgelopen vrijdag 
samen met zijn broertje Mart en schoolvriendjes een afval-op-
ruimactie op touw gezet in Uithoorn. Ze zijn gezamenlijk achter 
school De Springschans begonnen met het zwerfvuil te verwijde-
ren op de Skateboardbaan.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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schoon water
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De Ronde Venen
Er komt een Kinderraad 
en kinderburgemeester

Yentl (9) gaat voor Kika!
Uithoorn - Ze is pas negen jaar 
oud, maar ze trekt zich het lot 
aan van haar leeftijdsgenootjes 
met kanker. Ze is leerlinge van 
de Kwikstaart, woont in Legmeer-
West en brak een paar weken ge-
leden haar pols. Ze kwam in het 
gips te zitten, hoewel dat verve-
lend voor haar was realiseerde ze 
zich dat er kinderen zijn die door 
ziekte veel erger er aan toe zijn. In 
dat licht gezien besloot op eigen 
initiatief een actie op te zetten 
voor Kika. “Toen ik in het gips zat 
kon ik weinig doen en verveelde 
mij,” vertelt Yentl. “Kan ik toch iets 
doen? Ja, ik zou fl essen voor sta-
tiegeld kunnen ophalen en dat 
geld voor Kika kunnen opsparen. 
Ben toen in de wijk langs de hui-
zen gegaan en aan de bewoners 
gevraagd of zij lege fl essen had-
den om die aan mij te geven voor 
het goede doel. Ik heb daarvoor 
een grote hanger gemaakt waar-
op Kika staat en die heb ik om als 
ik dit doe.” Onbaatzuchtig gaat 
Yentl in haar vrije tijd de deuren 

langs om lege fl essen voor sta-
tiegeld in te zamelen en die in te 
leveren. Ze heeft nog een enor-
me tas vol waarmee ze met haar 
moeder of tante straks naar de 
supermarkt moet gaan om bij het 
inleverstation bonnetjes te verza-
melen teneinde die aan de kassa 
te verzilveren.

Ambitieus
De eerste dag dat Yentl op pad 
ging haalde ze 33,65 euro op. In-
tussen heeft zij korte tijd later al 
ruim 578,85 euro bij elkaar ge-
spaard voor Kika (stand per 27 ju-
ni). Haar ouders zien erop toe dat 
het geld te zijner tijd ook daad-
werkelijk aan Kika wordt overhan-
digd. Maar zover is het nog niet 
want Yentl heeft, ambitieus als zij 
is, haar zinnen gezet om tenmin-
ste duizend euro bij elkaar te wil-
len krijgen. Dat moet natuurlijk 
lukken met hulp van de bewo-
ners. 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - Bewoners van 
verpleeghuis Maria-Oord/Vinken-
oord en belangstellende ouderen 
uit De Ronde Venen werden af-
gelopen donderdag getrakteerd 
op Hollandse Nieuwe gesponsord 
door Albert Heijn Vinkeveen. Met 
een optreden van zeemanskoor 
‘Ahoy’ uit Abcoude en met hulp 
van vrijwilligers werd deze mid-
dag een groot succes. Sinds de-
cember is Careyn Maria-Oord ge-
start met een Gouden aanbod 
voor ouderen in de gemeente De 
Ronde Venen. Door samenwer-
king met Stichting Gouden Da-
gen, wil Maria-Oord een extra im-
puls geven aan het verbeteren van 
het welzijnsaanbod voor alle ou-
deren in Vinkeveen en omstreken. 
Daarom organiseert Careyn Ma-
ria-Oord maandelijks een Gouden 

Haringparty voor bewoners van Maria-Oord

Koffi  e Moment. Gouden Koffi  e is 
een structureel en laagdrempelig 
koffi  emoment waar ouderen gra-

tis gebruik van kunnen maken. Dit 
is iedere laatste maandag van de 
maand van 10.30-11.30 uur.

Vermist
De Kwakel - Sinds 1 juni 2018 
word kat Draak vermist uit de 
Pastoor C. Vasselaan in de Kwa-
kel. Draak is een gecastreerde 
kater van 1 jaar oud, cypers grijs 
zwart gestreept met witte voor-
voetjes en witte achterpootjes. 
Gechipt en aangemeld bij Amive-
di meldnummer: 1342794. Heeft 
u hem gezien of weet u wat er 
met hem is gebeurt? Graag con-
tact opnemen met 06-48712106 
of cynthia_vandenberg@live.nl

File N201 door 
ongeval
Regio – Zo rond kwart voor ne-
gen, vrijdagochtend jl. ontstond 
er een ongeluk net voor het 
aquaduct op de N201 bij Amstel-
hoek een fi kse fi le door een aan-
rijding van een vrachtwagen en 
een busje. De vrachtwagen reed 
,door nog onbekende oorzaak, in 
op het bestelbusje dat voor hem 
reed. Door dit ongeval werd de 
gehele N201 in beide richtingen 
afgesloten, hetgeen zorgde voor 
enorme fi les in en om Uithoorn. 
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts en dan toets 
1. Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 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.

Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

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: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
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redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
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Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
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Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy
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Mijdrecht - Aan het eind van 
VinkCuisime/lifestyle van 23 juni 
j.l. kon een trotse Michel Klinkha-
mer, voorzitter van sv Hertha een 
voorlopige cheque van €3000,- 
overdragen aan Hetty Kruithof, 
medewerkster van inloophuis ‘t 
Anker. Zaterdag 7 juli a.s. wordt 
voor de tweede keer de 12 uur 
van DRV gehouden, een initia-
tief van inloophuis ‘t Anker, een 
ontmoetingsplaats aan ieder-
een die met kanker in aanraking 
is gekomen, patient, ex-patient, 
naaste of nabestaande. Een an-
kerplaats, waar mensen kunnen 
zijn zoals ze zijn. Op dit moment 

huist het inloophuis in de kanti-
ne van Mijdrecht of in een con-
tainer , nu niet bepaald een ide-
ale  plaats! Vandaar het initiatie 
voor een sponsorloop met uit-
eindelijk als resultaat , een eigen 
onderkomen. Het bedrag wat 
in ontvangst genomen werd via 
s.v  Hertha is een mooie aanvul-
ling tot het bereiken van dit doel.
De sponsorloop begint om 10.00 
uur en gaat door tot 22.00 uur en 
tijdens deze loop zal een keur van 
artiesten gratis hun medewer-
king verlenen. Het gehele gebeu-
ren speelt zich af op sportpark 
van sv Argon!

Cheque van 3000 euro 
voor inloophuis ‘t Anker

Uithoorn - Sinds 2 weken staat 
deze fiets bij het bruggetje Kar-
veel hoek aan de Molenvliet (Uit-
hoorn, wijk Meerwijk oost). Het is 
een damesfiets met een kinderzit-
je, merk Romein. De fiets staat wel 
op slot maar het lijkt niet logisch 

dat een moeder met een klein 
kind daar een fiets op slot zet. Het 
lijkt er eerder op dat de fiets door 
iemand is meegenomen en daar 
gedropt is. Als dat zo is, is er dus 
in Uithoorn een moeder met een 
klein kind die een fiets mist.

Van wie is deze fiets?

Uithoorn - De inzamelingsactie 
van de Voedselbank in samenwer-
king met Albert Heijn Jos van den 
Berg leverde afgelopen zaterdag 
een resultaat op van maar liefst 95 
kratten. In de collectebus zat een 
bedrag van 236.85 euro. Ondanks 
het prachtige weer kwamen er 
toch heel veel mensen langs om 
boodschappen te doen. Zoals 
gewoonlijk was de samenwer-
king tussen de vrijwilligers van 
de Voedselbank en bedrijfsleider 
Gert-Jan en zijn team van AH Jos 

van den Berg weer super. Er stond 
een geweldig eiland klaar met de 
juiste artikelen, waaruit klanten 
van AH konden kiezen. Mede hier-
door boekte de Voedselbank een 
mooi resultaat. De Voedselbank is 
inmiddels een begrip in Uithoorn 
en de Kwakel en de reacties zijn 
overwegend positief. Met de volle 
kratten kunnen er weer heel veel 
cliënten van de voedselbank blij 
gemaakt worden. Momenteel telt 
de Voedselbank in Uithoorn en de 
Kwakel 52 huishoudens.

Regio - IVN-afdeling De Ron-
de Venen en Uithoorn organi-
seert dit jaar voor de 6e keer zo-
meravondfietstochten. De eerste 
prachtige fietsavonden hebben 
we al gehad. De volgende tocht 
zal zijn op dinsdag 10 juli. We ver-
trekken om 19.15 uur vanaf het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. De af-
stand is circa 25 kilometer. Al fiet-
send genieten we van de prachti-
ge natuur. Ook deze avond weer 
een fraaie route in de omgeving 
van ons mooie veenweidegebied. 
Ontdek samen de bijzonderhe-
den van dit unieke landschap 
o.l.v. IVN-natuurgidsen. Opgave 
niet nodig. Info: Gerda Veth 06-
13205061

IVN zomeravond 
fietstochten

Mooie opbrengst Voedselbank 
AH Jos van den Berg

Mijdrecht - Voor de vierde keer 
dit jaar ging een groep gasten 
van de Zonnebloem lunchen. 

Nu eens niet thuis een boterham 
smeren maar je gewoon laten 
verwennen. En omdat het prach-

Met de Zonnebloem 
lunchen bij Rendez Vous

tig weer was lekker op het terras 
van Rendez Vous. Gezellig met 
andere gasten zitten kletsen in 
een ongedwongen sfeer. In sep-
tember is de laatste lunch in deze 
serie en hebben ruim 100 gasten 
van de Zonnebloem meegedaan 
aan deze lunches.
Deze lunches zijn voor de gas-
ten geheel gratis en worden mo-
gelijk gemaakt door de Rikistich-
ting. De Zonnebloem organiseert 
van tijd tot tijd leuke evenemen-
ten voor onze doelgroep. Om dit 
mogelijk te maken zijn wij nog 
steeds op zoek naar vrijwilligers. 
Vindt u het leuk om dit vrijwilli-
gerswerk te doen neem dan con-
tact op met onze secretaris Yvette 
Janmaat tel. 0612241209.

Vinkeveen - Ook dit jaar zal voor 
de 40e keer de Vinkeveense Jaar-
markt worden georganiseerd 
door Stichting Vinkeveen Promo-
tion. Deze markt is op woensdag 
11 juli. En vanaf 10 uur die och-
tend, staan de ruim 120 stand-

houders opgesteld om hun waar 
aan te prijzen. Ook in 2018 is de-
ze markt weer in de Heul, de He-
renweg tot aan de Kerklaan en de 
Heulweg tot aan de brug van Ker-
kelanden. Omdat de organisatie 
zo veel mogelijk aan branchebe-

Jaarmarkt Vinkeveen

scherming probeert te doen, zult 
u niet meer dan twee dezelfde 
soort kramen bij elkaar aantreffen 
en is de jaarmarkt daardoor zeer 
ruim gemêleerd. Daarnaast is er 
vanaf 11 juli tevens 4 dagen een 
zomerkermis met diverse mooie 
attracties op het kermisterrein 
aan de Demmerik.

Verkeer
Daarnaast wijst de organisatie er 
op dat tijdens de Jaarmarkt, de 
Herenweg (tussen de Kerklaan 
en de Demmerik en op de Heul-
weg vanaf de brug van Kerkelan-
den) zal zijn afgesloten voor ieder 
gemotoriseerd verkeer en parke-
ren op 11 juli in dit gebied vanaf 
05.00 uur verboden is. (Tevens is 
er op deze woensdag een weg-
sleepregeling van kracht) Alléén 
bestemmingsverkeer zal op zeer 
bescheiden schaal mogelijk zijn. 
Careyn Maria-Oord is via de in-
gang op de Kerklaan bereikbaar. 
De jaarmarkt op woensdag 11 juli 
duurt tot 21.00 uur. 

Wilnis - Vrijdag 29 juni jongstle-
den was het weer tijd voor het jaar-
lijks terugkerende pleinfeest. Ie-
der jaar organiseert de ouderraad 
een groot feest voor de kinderen 
en hun ouders. De opbrengst van 
dit feest wordt onder andere ge-
bruikt om het schoolplein een fris 
nieuw uiterlijk te geven met daar-
bij behorend mooie nieuwe vlag-
gen in de top van de mast. Deze 
werden op het feest onthuld. Ook 

wordt net als vorig jaar de biblio-
theek uitgebreid met nieuwe boe-
ken. Dit jaar was het thema Hol-
land. Het schoolplein was omge-
toverd tot een speelparadijs; com-
pleet met barbecue, slushpuppy 
apparaat, springkussen stormbaan 
en vele soorten Oudhollandse 
spelletjes. En uiteraard werden er, 
heel Hollands, live pannenkoeken 
gebakken. Ook konden de kinde-
ren middels een grote loterij, enve-

loppen trekken of knikkers raden 
zeer mooie prijzen winnen met als 
hoofdprijs zelfs een mooie JBL-Box. 
Op de veiling konden de ouders 
ook nog mooie prijzen scoren. Zo 
zijn er onder andere een overnach-
ting in een hotel, een logo van Fey-
enoord van ijzer en een geheel ver-
zorgd kinderpartijtje voor mooie 
bedragen geveild. Al deze prij-
zen zijn beschikbaar gesteld door 
plaatselijke ondernemers. 

Kids College viert feest met Hollands tintje
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Uithoorn - Na veertig jaar lesge-
ven bij de RK Scholengemeen-
schap Thamen gaan twee beken-
de en geliefde docenten met pen-
sioen. Eerder docent Lichame-
lijk Opvoeding, later als docent 
Mens en Maatschappij Paul den 
Nijs en biologie docente Mariet-
te Derriks, nemen met een traan 
afscheid van de school waar zijn 
veertig jaar met heel veel ple-
zier en inzet hebben lesgegeven. 
Het zijn in dat licht gezien onge-
twijfeld de laatste der Mohikanen, 
want volgens ingewijden zal het 
waarschijnlijk niet meer voorko-
men dat docenten zo lang in het 
vmbo onderwijs werkzaam zul-
len zijn. Ze hebben in de loop van 
de decennia heel veel leerlingen 
op school gehad uit de hele re-
gio. Niet alleen uit Uithoorn en De 
Kwakel, maar ook uit Amstelveen, 
Aalsmeer, Mijdrecht, Wilnis en Vin-
keveen zullen velen die op Tha-
men naar school zijn gegaan en 
nog in de omgeving wonen, beide 
docenten ongetwijfeld herinne-
ren. In dat licht gezien geven Paul 
en Mariette aan het leuk te vinden 
zelf ook nog vaak oud-leerlingen 
te spreken.

Veranderingen
Paul (67) is geboren en getogen 
in Haarlem, maar woont al weer 
lange tijd in Vinkeveen. Mariette, 
die bijna de pensioengerechtigde 
leeftijd geeft bereikt, is een ech-
te Amsterdamse en woont nog 
steeds in de hoofdstad. Ze kwa-
men ooit beiden als docent op 
school bij Thamen terecht. Mariet-
te zelfs nog voordat het huidige 
vmbo Thamen er was. “Ooit was er 
een LTS St. Jozef en aan de Prinses 
Margrietlaan een LHNO, de huis-
houdschool waar ik toen les gaf. 

Die scholen zijn later in elkaar op-
gegaan mede als gevolg van de 
veranderingen in het onderwijs-
systeem. Daarna hebben Paul en 
ik nog veel meer veranderingen 
in het onderwijs meegemaakt op 
het tegenwoordige Thamen. Maar 
altijd konden we ons aanpassen 
ten faveure van onze leerlingen. Je 
moest natuurlijk ook wel,” vertelt 
Mariette die donderdag 28 juni 
net als Paul tijdens de (voor hen) 
feestelijke lunch met ieder acht (al 
eerder geslaagde) leerlingen aan 
tafel zat die met elkaar 40 jaar vm-
bo- onderwijs symboliseerden.

Oud leerlingen
 Later kwamen er zelfs nog drie 
oud-leerlingen voor Paul opdra-
ven. Door collega docenten is een 
van de gangen op school naar zijn 
naam genoemd: Paul den Nijs-
weg, omdat hij ook grote invloed 
heeft gehad in de onderwijsont-
wikkelingen bij Thamen. Dit mo-
ment was voor hen beiden een 
formeel afscheid van de leerlin-
gen en tevens van hun werk als 
docent. Komende week wordt er 
nog een slotfeest voor alle docen-
ten en leerlingen georganiseerd 
ter gelegenheid van einde school-
jaar. Daar zullen Paul en Mariet-
te zeker bij aanwezig zijn. Daarna 
trekken zij de schooldeuren defi-
nitief achter zich dicht.
Beide docenten geven desge-
vraagd nog even kort hun bevin-
dingen en ervaringen weer gedu-
rende de tijd dat zij bij Thamen 
hebben lesgegeven. Ze zijn nog 
altijd enthousiast over de werk-
sfeer, het leuke contact met leer-
lingen, de goede samenwerking 
met collega’s en ze herinneren 
zich nog duidelijk de verschillen-
de (aangepaste) manieren van les-

geven waarin het ‘doe-aspect’ een 
grote rol heeft gespeeld. 

Internet
Net zoals later en tot op heden 
het gebruik van de sociale media 
en internet. Maar ook de toene-
mende mondigheid van de leer-
lingen ednde discussies die daar-
uit voortvloeien. Tijden verande-
ren! “In 1978 ben ik hier begon-
nen als gymdocent maar tevens 
in combinatie met Mens en Maat-
schappijleer. Maar er werden meer 
gymnastiek uren ingevuld waar-
door ik in het begin van mijn car-
rière eerst alleen maar gymnas-
tieklessen heb gegeven. Tot veer-
tien jaar geleden, toen ben ik de-
finitief naar dat andere vakgebied 
overgestapt. Maar ik vind tot nu 
toe beide vakken heel erg leuk en 
vooral nuttig,” aldus Paul. Bij het 
scheiden van de markt zien bei-
den momenteel het onderwijs en 
de praktijkleergangen in de puur 
technische vakken weer in sterke 
mate terugkomen. Ook al als ge-
volg van de enorme vraag uit het 
bedrijfsleven naar vaktechnisch 
geschoolde mensen.

Vervelen is er niet bij
Voor Mariette is de laatste school-
dag 20 juli als de schoolvakan-
tie begint. “Ik kijk uit naar de eer-
ste vakantie buiten de schoolva-
kanties. Dat heb ik nog nooit mee-
gemaakt,” laat Mariette weten 
die zegt graag te wandelen en te 
kamperen in de vrije natuur. Naast 
Nederland is Frankrijk haar favo-
riete vakantiebestemming, ook al 
omdat zij de taal spreekt. “Frank-
rijk is het mooiste land ter wereld,” 
zegt Mariette. Zij maakt geen gro-
te reizen omdat zij om principiële 
redenen niet wil vliegen. Boven-

dien kan zij niet tegen grote hitte 
in tropische gebieden. “Ik wil ook 
actief en creatief zijn de komen-
de tijd, zoals het huis schilderen 
en artistiek schilderen. Daarnaast 
heeft techniek ook altijd mijn inte-
resse gehad,” aldus Mariette. Geen 
wonder want zij gaf les in natuur-
kunde, scheikunde en biologie in 
haar carrière. “Aan het begin van 
mijn lesgeven gaf je les in Kennis 
der Natuur, zoals dat toen heette. 
Dat was op de huishoudschool al 
een vak. Paul en zijn vrouw Mari-
on, die eveneens docent is op Tha-
men in het vakgebied Dienstverle-
ning en Producten, hebben plan-
nen om wel degelijk verre reizen 
te gaan maken. Zo staat als eerste 
een trip naar Colombia op het pro-
gramma. Paul: “Daarnaast doe ik 
veel aan sport; zo sla ik graag een 
balletje op de golfbaan en ben re-
gelmatig te vinden op de tennis-
baan. Verder klus is graag en daar 
is veel in te doen bij vrienden en 
kennissen die mij hiervoor dan 
ook weten te vinden. Vervelen zal 
ik mij dus niet.”
Mariette zegt dit op dezelfde ma-
nier te ervaren: vervelen is er niet 
bij! In die wetenschap kunnen 
zij na deze fase van hun werkza-
me leven zelf invulling geven aan 
wat ze willen gaan doen. Wat ze 
wel zullen missen is het contact 
met hun leerlingen, collega’s en 
de verdere ontwikkelingen in het 
onderwijs. Leerlingen zullen ko-
mend schooljaar het zonder de-
ze twee gepassioneerde docen-
ten moeten stellen. Maar daar-
voor treden andere in hun voet-
sporen die de draad verder zullen 
oppakken. Paul en Mariette, veel 
plezier en succes met alles wat jul-
lie nog gaan ondernemen. Het ga 
jullie goed!

Afscheid na 40 jaar lesgeven bij Scholengemeenschap Thamen

Paul den Nijs en Mariette Derriks 
gaan met pensioen
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DICHT
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut 
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 
0297-563183

Zomer, genieten van het war-
me weer, de vogels die zingen, 
de bloemen die bloeien. Al 
muggenbulten gehad?  Niet? 
Nou, dat kan wel kloppen. Er  
is minder zomers insecten ge-
zoem want het aantal insecten 
is in Nederland dramatisch af-
genomen, alleen al de loopke-
vers met 72% en de nachtvlin-
ders met 54%. Twee derde van 
alle insectengroepen is ver-
dwenen. Ook in beschermde 
natuurgebieden.  Tijdens de in-
sectenpiek in de zomer zijn er 
80% minder insecten. 60%  van 
alle vogels is afhankelijk van 
insecten, hun eten. De enor-
me achteruitgang van de grut-
to zou hier wel eens mee kun-
nen samenhangen. De grutto 
kuikens worden niet gevoerd 
door hun ouders maar moeten 
direct uit het ei insecten gaan 
zoeken. De achteruitgang van 
de insecten  is vastgesteld 
door middel van onderzoek 
van de Radbout Universiteit. In 
Duitsland zijn vergelijkbare re-
sultaten uit onderzoek geko-
men. In andere Europese lan-
den zal het waarschijnlijk het-
zelfde zijn. 

Is dat erg?
Ja, dat is wel erg. De insecten 
bestuiven de planten.  Zon-
der insecten geen bloemen 
en planten. Geen groenten en 
fruit voor ons.  Ook de voedsel-
bron voor heel veel vogelsoor-
ten is veel kleiner geworden. 
Oorzaak: extreem gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in ver-

band met  de gewasbescher-
ming in de landbouw. Regels 
hebben in de industrie en het 
verkeer ervoor gezorgd dat er 
minder vervuiling wordt ver-
oorzaakt. De landbouw ech-
ter verspreidt nog steeds grote 
hoeveelheden giftige sto�en. 
De boosdoeners zijn stikstof 
uit mest en verkeer + de pesti-
ciden.  Verder onderzoek naar 
oorzaken en gevolgen hier-
van is wel noodzakelijk.  De 
boeren zitten in een systeem 
van zoveel mogelijk zo goed-
koop mogelijk produceren. 
Velen van hen willen wel an-
ders. Systeemverandering ook 
in de schakels van het systeem 
is nodig. De Nederlandse land-
bouw  is koploper in gewasbe-
scherming. Het zou heel mooi 
zijn als Nederland nu koploper 
wordt in  het bevorderen en 
beschermen van de natuurlijke 
landbouw met gewasbescher-
ming op natuurbasis. Zodat 
op plaatsen waar insecten zo-
als lieve heer beestjes en som-
mige vlindersoorten inmiddels 
zijn uitgestorven weer kunnen 
terug keren. Wij moeten al die 
kruipende en vliegende beest-
jes netjes beschermen. Het is 
het voedsel van de vogels, de 
kikkers, de vleermuizen en het 
zijn de bestuivers van onze 
landbouw gewassen. 
In ons eigen belang: gooien 
we het roer om en stoppen we 
deze uitstervingsgolf?

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

Zoem zoem...

Waar zit het jong?
Gespannen luisterde ik het eer-
ste uur na de reddingsoperatie 
naar de geluiden van de uilen. 
Het was inmiddels pikdonker dus 
het uiltje was niet meer te zien. 
Uit de geluiden maakte ik op dat 
het jong al in de appelboom was 
gesprongen. De eerste hindernis 
was dus genomen. Daarna viel ik 
in een onrustige slaap. Om half-
vijf in de ochtend schrok ik wak-
ker. Het uilenjong: zat het al in 
de hoge bomen naast de appel-

boom? Door het open raam hoor-
de ik hem piepen. In alle vroegte 
liep ik de straat op om te kijken. 
Als hij weer op de grond was be-
land, dan zou ik hem vangen en 
de brandweer bellen om hem te-
rug te zetten in zijn nest.
De uilengeluiden vertelden het 
verhaal: het uiltje zat nu inder-
daad in een van de hoge bomen 
naast de appelboom. Precies vol-
gens plan! Hij zat nog niet op de 
hoogte van de toppen, en was 
nog ver van zijn nest verwijderd, 

Het wonderlijke verhaal van 
de ransuilen van Wilnis

Deel 3
(slot)

Kleine uiltjes worden groot…

ken naar de vliegoefeningen en 
ondertussen, wordt er gezellig 
gekletst. 

Tot volgend jaar...?
Binnenkort, vliegen de jongen uit 
om te leren jagen. Dan vertrekt 
de uilenfamilie. Ik ga ze missen. 
Uilen keren vaak het volgende 
broedseizoen terug naar hun nes-
telplaats. Ik hoop van harte dat ze 
volgend jaar het oude eksternest 
overnieuw zullen gebruiken, zo-
dat ik nog een keer kan genie-
ten van uilenjongen, uilenkreten, 
braakballen en de hele rataplan.
Ik ga maar eens aan de gemeen-
te vragen of ze deze hoge bomen 
nog een poosje willen sparen.

Kelly Kessen, natuurmens
in hart en nieren:
www.denatuurinmetkelly.blog 

Naschrift: de ransuil wordt met uit-
sterven bedreigd en staat op de ro-
de lijst, met de status kwetsbaar. 
Gemeentes in Nederland kunnen 
veel betekenen voor kwetsbare vo-
gels. Lees op de website van de vo-
gelbescherming wat de gemeen-
te kan betekenen, en kijk wat jij zelf 
kan doen om de vogels te helpen.

maar toch... Het andere jong zat 
hoog en droog naast zijn nest.

Verse uilenballen
Het waren toch wel spannende 
dagen. Zou hij niet bij zijn vol-
gende vliegpoging weer op de 
grond belanden? Zouden de ou-
ders hun jong dat niet bij het nest 
zat voeden? Wanneer was het uil-
tje dan sterk genoeg om hoger te 
komen? Alle zorgen bleken onge-
grond. Al gauw lagen er uilenbal-
len onder de plek waar het jong 
zat en lag er verse poep op de 
stoep. Het diertje werd goed ver-
zorgd door zijn ouders. Het duur-
de twee dagen voor het jong ho-
ger de bomen in kwam. Tot die 
tijd had ik een tuinuiltje. Hij koos 
een boom achter in de tuin en zat 
daar overdag. In de avonduren 
deed hij zijn verplichte vliegoefe-
ningen. Onze katten kregen tijde-
lijk huisarrest. 

Moederuil coördineert de 
vlieglessen
Inmiddels zitten beide jongen 
hoog in de bomen en komen ze 
niet meer in de buurt van hun 
nest. Moederuil gebruikt elke 
avond de punt van ons dak: van-
af deze plek moedigt ze de jon-
gen aan om steeds iets verder te 
vliegen. De uiltjes fladderen nu 
tussen de bomen heen en weer 
– van top naar top. Het uilenecht-
paar vliegt af en aan met muisjes 
om hun hongerige kroost te voe-
den. 

Gezelligheid op straat
Ik ben niet de enige die geniet 
van de uilenfamilie. De hele dag 
lopen buurtbewoners omhoog-
kijkend door de straat, om een 
glimp van de uilen op te vangen. 
Mensen vertellen elkaar waar de 
uiltjes op dat moment zitten. Ie-
dere avond komen mensen kij-

Er is meer te vertellen over de ransuil die het haasje was na het 
kappen van zijn roestplaats. Vorige week vertelde ik hoe het ui-
lenjong zijn weg naar het nest terug moest vinden vanaf de punt 
van het dak...

Marktkoopvrouw
van de week

Mannen zijn op de Weekmarkt 
als kooplieden weliswaar in 
de meerderheid, maar hun 
vrouwelijke collega’s mogen 
er ook zijn als het gaat om hun 
koopwaar onder de aandacht 
te brengen. Daarom deze week 
eens een koopvrouw en wel 
Ellen Smit, eigenaresse van de 
fraaie verkoopwagen met een 
keur aan ‘been- en badmode’, 
zoals dat wordt genoemd. 
Ze staat nu een jaar op deze 
markt. Haar echtgenoot Peter 
staat ook op markten maar die 
doet dat al 35 jaar. Ellen heeft 
een verkoopwagen waarin zij 
o.a. alles presenteert wat met 
beenmode te maken heeft, zo-
als herensokken, enkelsokken, 
kousen, kniekousen, panty’s, 
steunkousen, kousen als hulp 
bij reumatische aandoeningen, 
sportkousen, kinderkousen 
en nog veel meer aan spe-
ciale voet- en beenmode in 
alle maten en kleuren tegen 
aantrekkelijke (markt)prijzen. 
En allemaal bijna naadloos. 
Daarnaast heeft Ellen ook bad-
kleding in de aanbieding. “Ons 
bedrijf heet ‘Polsok’, want de 
naam van mijn man is Peter 

van der Pol en we verkopen 
onder meer sokken,” legt Ellen 
uit. “We gaan voor een goede 
kwaliteit van onze produc-
ten. Nu is het zomer maar in 
de wintermaanden doen we 
veel in merinowol, dat is het 
enige wat echt warm is. Men-
sen krijgen van mij altijd een 
eerlijk advies als zij bepaalde 
artikelen willen kopen en ook 
de service zie ik als een groot 
goed. Als iemand drie panty’s 
voor een tientje koopt en een 
zit er niet lekker dan kan je de 
andere twee gewoon bij mij 
komen omruilen. Service is dus 
heel belangrijk én natuurlijk 
een vriendelijk woord! Klanten 
moeten hier tevreden weg-
gaan, maar ook weer terug-
komen.” Aldus ‘mensenmens’ 
Ellen die op vrijdag ook op 
de markt in Barendrecht staat 
en zaterdags in Nieuwegein. 
Maar donderdags in Mijdrecht 
waar degenen die op zoek zijn 
naar sokken, kousen of andere 
speciale ‘voet- en beenmode’ 
volop bij haar terecht kunnen. 
U vindt haar naast het � etspad 
ter hoogte van opticien Van 
der Zwaard.

van de week

Ellen Smit
Been- en badmode

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

Regio - Op het mooie landgoed 
rond huize Stroomzicht in de 
Hoef zal een bijzonder optre-
den plaatsvinden met twee of ei-
genlijk drie kunstdisciplines. Tij-
dens het concert vertelt beel-
dend kunstenares Marjolein Ber-
ger-Vos van IntoTuition het ver-
haal van een van haar beelden 
en draagt ze het bijbehorende 
gedicht voor. Vervolgens wordt 
door de gevorderden leerlingen 
van Zangschool Greetje de Haan 
een lied passend bij de sfeer van 
het beeld gezongen. De beelden 

en gedichten vormen een verdie-
ping voor de liederen en de dyna-
mische liederen laten je de beel-
den en gedichten intenser bele-
ven. Voor het publiek zal het een 
bijzondere ervaring zijn om zo-
veel “Schoonheid van deze aard’ “ 
bij elkaar te zien èn te horen! Dit 
is tevens één van de liederen, een 
duet van de semiprofessionele 
zangeressen Wilma Schoenmaker 
en Carin Bremer.

Liedjes
Even een greep uit de liedjes: o.a. 

Greetje de Haan en Marjolein Berger-Vos
Tuinconcert Zingen in 
Beeld

Mijdrecht - Afvallen in groeps-
verband bij gewichtsconsulen-
tenpraktijk Slimness was weer 
een groot succes. Hier zijn de win-
naars Cora uit Uithoorn en Colin-
da uit Mijdrecht weer het levende 
bewijs van. Cora verloor 10,1 ki-
lo en Colinda 12,2 kilo tijdens de 
cursus van 10 weken. De mees-
te resultaten van de groepen met 
de voor en na foto staan op de 
vernieuwde website. Na de zo-
mer meteen beginnen met afval-
len oftewel: adios vakantie kilo’s!! 
Woensdag 12 september starten 
er weer nieuwe groepen. Meer 
motivatie en dus betere resul-
taten. De kosten zijn 204,95 (in-
cl. boodschappentas t.w.v. 24,95) 
en wie weet vergoed uw zorg-
verzekeraar een gedeelte of mis-
schien wel alles. De 1e groep start 
om 19.00 uur en de 2e om 20.30 
uur. Opgeven of meer informatie? 
Bezoek de website slimness.nl ga 
naar afvallen in groepsverband. 

Vraag eventueel een vrijblijven-
de intake aan door het contact-
formulier in te vullen of kom za-
terdag 8 september tussen 09.00 
uur en 14.00 uur naar de open 
dag. U vindt Slimness aan Bozen-
hoven 19a in Mijdrecht.

Slimness heeft weer 
nieuwe winnaars!

Mag ik dan bij jou, Back to Black, 
The Rose, The Halleluja song, On 
my own, en nog meer moois, ge-
zongen door o.a. de talentvolle 
solisten: Annemarie Stolwijk, Ca-
thelijn Gelderloos, Zoë Fokker, 
Petri Hofsté en een duo en soli-
stenensemble. Diverse beelden 
van Marjolein zullen te zien zijn. 
En dat alles vindt plaats op een 
heerlijke plek onder de bomen 
in de prachtige grote tuin van 
Stroomzicht. 
Ze ontvangen u graag vanaf 
16.00 uur met koffie en thee. Om 
16.30 uur begint het concert Zin-
gen in Beeld, dat rond 18.00 uur 
wordt afgesloten met een bor-
rel. De entree aan de kassa is 
€8,50 voor volwassenen en €6,50 

voor kinderen tot en met 16 jaar 
(Graag gepast betalen). Als u 
vooraf kaarten bestelt, zijn de be-
dragen respectievelijk €7,50 en 
€5,-. Wanneer u de bijdrage over-
maakt op NL65INGB0002530065 
tnv. G. W. de Haan onder vermel-
ding van naam en hoeveelheid 
kaarten en volwassene en/kind, 
bent u verzekerd van een plek. 
Emailadres: g.w.dehaan@outlock.
com. Tel: 0620743560
Het adres is Westzijde 50, 1426 
AT De Hoef (schuin tegenover de 
Strooppot aan de andere kant 
van de Kromme Mijdrecht). Aan 
de achterzijde van Stroomzicht 
is voldoende parkeerruimte. Ui-
teraard bent u ook welkom op de 
fiets!
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“We hebben geprobeerd enke-
le supermarkten zover te krijgen 
dat ze dit bekend willen maken 
aan hun klanten die lege flessen 
inleveren. Het statiegeld daar-
voor zouden ze bijvoorbeeld 
voor een bepaalde periode kun-
nen opsparen om na afloop dit 
aan Yentl te kunnen geven voor 
Kika. De supers doen dat helaas 
niet als het een particulier initia-
tief betreft. Jammer, want dat zou 
een fantastische bijdrage kun-
nen opleveren en wordt Yentl 
voor haar inspanningen extra be-
loond,” vult Yentls moeder Naomi 
aan. Die zegt nog wat meer pij-
len op haar boeg te hebben; bij-
voorbeeld via een Facebook pagi-
na aan de actie van haar dochter 
meer bekendheid te geven. Dat 
had zij al eerder gedaan en met 
succes. Het hoofd van de school 
De Kwikstaart plaatst Yentls initia-
tief in de nieuwsbrief waarin kin-
deren worden gevraagd een sta-
tiegeldbonnetje bij Yentl in te le-
veren om met elkaar haar doel te 
kunnen bereiken.

Liefde
Al met al gaat Yentl nog steeds 
langs de deuren om flessen op te 
halen. Veel bewoners vinden het 
een geweldig idee en prijzen haar 
initiatief. Vrijwel overal krijgt ze 

lege flessen mee die ze in de gro-
te tas stopt waar Kika op staat. Als 
die vol is gaat ze naar huis om de 
tas te legen waarna ze weer op 
pad gaat. Soms wordt haar ge-
vraagd terug te komen als er een 
barbecue of feestje is. Want dan 
zijn er extra veel lege flessen… 
Zoiets schiet op. Yentl is nog niet 
buiten haar eigen woonwijk ge-
weest om flessen te verzamelen. 
Het is natuurlijk de vraag of dat 
verstandig en veilig is. Ze is wel-
iswaar zeer mondig maar nog wel 
pas 9 jaar. Tenzij een ouder mee-
gaat. Zover ben ik nog niet, zegt 
ze. Ze is al blij dat ze dit voor el-
kaar heeft en dat is al heel veel. 
Een groot compliment! “Ik wil een 
aantal kinderen met kanker blij 
maken met dat wat ik doe. Ik wil 
in het ziekenhuis waar ze liggen 
met hen spelen, liedjes zingen en 
spelen met hun speelgoed. Ik wil 
ze een heel gezellig middagje ge-
ven. Papa heeft aan Kika laten we-
ten wat ik doe. Als mijn actie af-
gelopen mag ik ik met Kika een 
afspraak maken om het geld zelf 
te mogen geven.” Aldus een blije 
Yentl wiens naam ‘liefde’ inhoudt. 
Dat straalt ze in haar doen en la-
ten ook uit. Yentl is bereikbaar via 
het e-mail adres yentlhelptkika@
gmail.com voor wie wil meehel-
pen of bijdragen, maar kan dat 
ook doen via Facebook: www.fa-
cebook.com/YentlhelptKika.

Yentl (9) gaat voor Kika!

Als iets in beweging is en het 
wordt niet afgeremd dan komt 
het verder. Dat noemen we 
ook wel vooruitgang. En er is 
iets in beweging in het land 
wat volgens ons niet meer 
te stoppen is. Er is een kante-
ling in beweging gezet. Inwo-
ners krijgen veel meer eigen 
verantwoordelijkheid en wor-
den in hun eigen kracht gezet. 
Het stimuleren van de zelfred-
zaamheid is wat in gang is ge-
zet. Dat is mooi want mensen 
willen graag de regie over hun 
eigen leven voeren en betrok-
ken zijn in de besluitvorming 
wanneer het gaat over onder-
werpen die hen aangaan. Al-
leen je mening mogen geven, 
in welke vorm dan ook, waarna 
andere mensen het besluit ne-
men, voelt vaak niet �jn. Ook 
in de Ronde Venen wil de lo-
kale overheid zoveel als moge-
lijk de inwoners gaan betrek-
ken. Dit staat in de Maatschap-
pelijke Agenda beschreven. In-
woners moeten dan wel mee 
willen doen en in beweging 
komen. Dat is wat er bedoeld 
wordt met de kanteling in de 
samenleving en wat er van in-
woners wordt verwacht. Uiter-
aard zijn er mensen die aange-
ven dat niet iedereen dat kan. 
Als individu misschien niet 
maar samen moeten we toch 
een heel eind komen. Dat is de 
aanleiding geweest om een In-
wonerscollectief in De Ron-
de Venen te starten. Om de in-
dividuele inwoner te onder-
steunen en inwoners in bewe-
ging te krijgen en ze bewust te 
maken van de nieuwe rol die 
van hen verwacht gaat wor-
den. Je kan je afvragen of de 
naam Inwonerscollectief de la-
ding dekt? Je zou in een col-
lectief kunnen denken dat ie-
dereen dezelfde mening moet 
hebben, maar dat is in dit ge-
val zeker niet zo. Zoveel inwo-
ners zoveel meningen en dat 
er tegenstrijdige belangen zijn 
is vanzelfsprekend. Toch moe-
ten we in oplossingen den-
ken en uiteindelijk het indivi-
duele belang niet uit het oog 
verliezen. Dan kom je er sa-
men wel uit. Bij een collectief 
zou je ook nog kunnen den-
ken aan een instituut met al-
lerlei bureaucratische gedach-
tes en werkwijze. Maar de kan-
teling vraagt juist om een an-
dere vernieuwende beweging 
waar inwoners vooral (mee) 
gaan doen! 
Wij willen dus inwoners en-
thousiasmeren om niet aan de 
kant te blijven staan en ze be-
wust maken dat er zaken ver-
anderen in de samenleving. 
De Maatschappelijke agenda 
is daarbij ons uitgangspunt. 

Samenwerking met gemeente 
en maatschappelijke partners 
is daarbij van groot belang om 
de kanteling die volop in be-
weging is in De Ronde Venen 
te doen slagen. Samen stap 
voor stap bewegen naar een 
nieuwe samenleving waarin 
ieder zijn eigen verantwoor-
delijkheid heeft en waar we al-
lemaal ons steentje bijdragen. 
De intentie is er bij de loka-
le overheid en maatschappe-
lijke partners zeker, maar een-
voudig is dat natuurlijk niet. 
Kantelen naar meer eigenaar-
schap en zeggenschap voor in-
woners vereist nieuw lokaal sa-
menspel. Bij maatschappelijke 
transformatie gaat het om het 
verschuiven van verantwoor-
delijkheden van (lokale)over-
heden naar inwoners. Verant-
woordelijkheid verschuiven 
houdt in dat ook bevoegdhe-
den verschoven moeten wor-
den. Inwoners willen wel aan 
de slag, maar wel met hun ei-
gen agenda en op hun eigen 
manier. Dat vraagt wat van in-
woners maar zeker ook van 
ambtenaren, van bestuurders, 
van raadsleden, van (zorg)pro-
fessionals en welzijnspartij-
en. Waar eigenaarschap ver-
schuift, verschuift ook de de-
mocratie. Inwonersinitiatieven 
vormen een nieuwe pijler on-
der lokale democratie en wer-
ken vanuit een collectieve be-
wustwording van waarden die 
bijdragen aan welzijn en ge-
luk. Loslaten en ruimte creë-
ren voor initiatief van onder-
op. Aansluiten op de leefwe-
reld van inwoners en inwo-
nersinitiatieven. Dat vraagt 
om bestuurlijke vernieuwing. 
Daarvoor zijn nieuwe spelre-
gels, een andere mindset en 
gedrag voor nodig. Er dus ze-
ker wel iets in beweging. Een 
gezamenlijke beweging wel 
te verstaan. Wij willen graag 
die beweging in gang zetten 
die inwoners met elkaar gaat 
verbinden en in hun kracht 
wil gaan zetten. Alle kennis en 
kunde samen inzetten om in 
oplossingen te gaan denken. 
Hierdoor ontstaat een ander 
soort van collectiviteit. Samen 
oplossingen vinden in plaats 
van elkaar tegenwerken. Dus 
geen instituut maar een bewe-
ging. Wij zijn er van overtuigd 
dat die beweging voor voor-
uitgang gaat zorgen voor ie-
dereen in de gemeente.

Meer weten over de bewe-
ging die gaande is en/of de 
Maatschappelijke Agenda 
neem dan gerust contact met 
het Inwonerscollectief door 
een e-mail te sturen naar:  
drv@inwonerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Er is iets in beweging

Uithoorn - AmstelProms 2018 
staat voor de deur. Zaterdag 14 
juli aanstaande is het zo ver en 
het belooft een prachtige dag te 
worden. De dag wordt afgetrapt 
met Voice Kids AmstelProms om 
16:00 uur. Vanaf 15:00 uur kan er 
rondom de evenementensteiger 
op de wilhelminakade al heerlijk 
worden gegeten en gedronken 
en kan iedereen in de muzikale 
stemming komen. Om 16:00 uur 
kunnen de muzikale talenten van 
de regionale jeugd worden aan-
schouwd. Deelnemers van tussen 
de 6 en 15 jaar laten hun zangta-
lenten zien en een vakkundige ju-
ry zal ze voorzien van tips en aan-
wijzingen. De winnaar van de ta-

lentenwedstrijd mag in de avond 
het lied nog eens ten gehore 
brengen voor een volle kade. De 
afgelopen weken zijn al meerde-
re namen bekend gemaakt en 
is het programma van Amstel-
Proms langzaam bekend gewor-
den. De laatste toevoegingen zijn 
als volgt: Deyan Kuipers gaat het 
nummer Hold back the river ten 
gehore brengen. Het prachtige 
Barcelona gaat gezongen worden 
door Mirelle Verheijen en Simon 
Prins en Eric Olij zingt het prach-
tige You’re the voice. Het concert 
wordt afgesloten door Michelle 
Karamat Ali (zie foto) met het be-
kende Why tell me why van Anita 
Meijer. De laatste kaarten voor de 
tribune zijn nog te koop via www.
amstelproms.nl. Het beloofd een 
prachtige avond te worden waar 
klassieke (opera) en popmuziek 
elkaar tegenkomen. Komt u ge-
zellig al om 16:00 uur naar de Voi-
ce Kids AmstelProms competi-
tie kijken, blijf lekker eten bij de 
verschillende horecatenten en u 
kunt daarna om 20:30 genieten 
van het prachtige concert door 
een orkest van meer dan 60 men-
sen, een koor van 100 man en di-
verse zangers en zangeressen.!

AmstelProms maakt 
laatste zangers bekend

Statiegeldactie COOP Uithoorn 
Samen maak je ‘t verschil
Uithoorn - Door de actie van de 
COOP “Samen maak je ‘t verschil” 
hebben de inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel vanaf 1 ju-
li tot en met 30 september de 
gelegenheid om een donatie te 
doen ten behoeve van De Voed-
selbank. Bij het inleveren van le-
ge statiegeld flessen kunt u kie-
zen voor de speciale donatieknop 
ten behoeve van de Voedselbank. 
Vanzelfsprekend zou de Voedsel-

bank het geweldig vinden als alle 
inwoners een keer voor de dona-
tieknop zouden kiezen. Op deze 
manier kan iedereen zijn steen-
tje bijdragen aan de kwaliteit en 
de hoeveelheid van de uitdeel-
kratten. Wat de actie nog leuker 
maakt is dat de opbrengst van 3 
maanden verdubbeld wordt door 
Coop Nederland! Het eindresul-
taat zal uiteraard na afloop van de 
actie bekend worden gemaakt.

Uithoorn – Vrijdagmiddag 29 ju-
ni is aan de Bertram in Uithoorn 
een overleden persoon aange-
troffen in een auto. Hulpdiensten 
werden rond kwart over vier op-
geroepen voor een reanimatie, 

maar de persoon bleek al overle-
den. De politie heeft een deel van 
het parkeerterrein afgezet en ver-
richt onderzoek. Over de doods-
oorzaak is nog niks bekend. 
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Overleden persoon 
aangetroffen in auto

Uithoorn - Op woensdag jl. ver-
zamelden ruim 120 gasten zich 
bij Restaurant Geniet aan de 
Amstel in Uithoorn voor de eer-
ste Haringparty van Rotary AMU 
(Aalsmeer – Mijdrecht – Uit-
hoorn). Naast een gezellige ma-
nier om te netwerken, was het 
evenement met name georgani-
seerd om geld op te halen voor 
een van de lokale doelen die wor-
den ondersteund; “De Moeder-
verwendag”. Om 18.15 uur werd 
het eerste vaatje aan land ge-
bracht met medewerking van 
Aemstel Boating - Sloepverhuur. 
De Burgemeester van Uithoorn 
hield om exact 18.30 uur een 
gloedvol betoog en onderstreep-
te het belang van serviceclubs 
voor de inzet van vrijwilligers en 
financiële ondersteuning bij al-

lerlei projecten. Hij gaf vervol-
gens het woord aan Notaris Mr. 
Marlies Akkermans die met on-
navolgbaar enthousiasme de vei-
ling van het eerste vaatje haring 
in goede banen wist te leiden. Na 
15 biedrondes stond de teller op 
€8.975,00.
Een geweldig resultaat. De kers-
verse voorzitter van Rotary AMU, 
Koos van Geest, bedankte in zijn 
speech, alle sponsoren, de zeer 
enthousiaste bieders en uiteraard 
de gastheren van deze bijzonde-
re avond, Ron & Peter van Restau-
rant Geniet aan de Amstel. Onder 
het genot van een drankje, een 
hapje en uiteraard een harinkje 
werd uitgebreid nagepraat. We 
kijken terug op een zeer geslaag-
de Haringparty. 
Foto: Jip van der Valk

Haringparty voor het 
goede doel

Uithoorn - Vrijdagmorgen 29 ju-
ni is een kindje zwaargewond ge-
raakt toen hij uit een boom viel 
bij de school Toermanlijn aan de 
Randhoornweg in Uithoorn. Een 
traumahelikopter kwam ter plaat-

sen. Het kindje is  naar het zieken-
huis gebracht . De verwondingen 
vielen gelukkig mee

Foto: Davey Photography/ 
Rob Franken

Kind gewond na val uit boom

De Ronde Venen – Van woens-
dag 11 tot en met zaterdag 14 juli 
wordt er in Vinkeveen kermis ge-
vierd. Zeg nou zelf, wat is er leu-
ker dan lekker kermis vieren met 
vrienden, vriendinnen of fami-
lie. Na een jaar van afwezigheid 
komt de kermis weer terug in Vin-
keveen. Met de botsauto’s, street-
dance, super polyp, trampoli-

nes, funny flight, mini zweefmo-
len, blikken gooien, de grijper-
tjes, schiettent, voetbalspel en 
het eendjes vissen. Kortom voor 
jong en oud is er wat te beleven.

Oliebollen
Natuurlijk komt ook de beken-
de oliebollenkraam van de fami-
lie van der Weerdt weer op zijn 
vertrouwde plekje terug. Al bijna 
100 jaar staan zij met de Holland-
se gebakkraam op de Vinkeveen-
se kermis. Zoals sinds velen jaren 
zal de kermis dit jaar weer vier da-
gen lang worden gehouden op 
het evenemententerrein aan de 
Demmerik. Woensdag 11 juli start 
het feest met de even bekende 
jaarmarkt met maar liefst 120 kra-
men.

Zomerkermis in Vinkeveen
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Regio - Op zondag 24 juni was 
het weer zover: de jaarlijkse Va-
lentijn familiedag. Dit jubile-
um jaar was de locatie het scou-
ting terrein Eliboe in Vinkeveen. 
Na het maken van de familiefoto 
startte er 63 deelnemers verdeeld 
over 8 teams met een � etspuzzel-
tocht van zo’n 11 km door heel 
Vinkeveen waarbij er onderweg 
allerlei opdrachten gedaan moes-
ten worden. Verder kreeg men 
een aantal foto’s mee die op de 
uitgezette route waren genomen 
en de teams de locatie van moes-
ten vinden. Onderweg was er nog 
tijd voor een ijsje en werden er op 
punt B twee spellen gespeeld. Bij 
terugkomst moesten de teams 

ook nog een aantal spellen spe-
len zoals boomstam zagen, hel-
menrace, langlaufen en het Va-
lentijn puzzel spel. Uiteindelijk 
waren het “De Koorddansers” die 
aan het eind van de dag de mees-
te punten hadden behaald en de 
1e plaats bemachtigde. Het team 
bestaande uit Dewi, Kees Jan, 
Henny, Sabrina, Sebastiaan, Joke 
en René, onder de sterke leiding 
van coach Angelica versloeg de 
winnaar van vorig jaar “de Vreem-
de Vogels” van coach Veerle met 
slechts 2 punten verschil, die nog 
wel de Opa Valentijn trofee won-
nen met de leukste teamfoto/
aankleding. De dag werd afge-
sloten met een speciaal optre-

Team “de koorddansers” 
wint familiedag

Foto: Team de Koorddansers (Henny, coach Angelica, Sabrina, Kees Jan, 
Sebastiaan, Dewi, Joke en René) 

De Ronde Venen - Problemen met 
slapen, vermoedens van ADHD of 
somberheid en zorgen over de op-
voeding van een kind. Steeds meer 
huisartsen krijgen in hun praktijk 
ermee te maken. Met de komst 
van de praktijkondersteuner GGZ 
Jeugd in Wilnis en Vinkeveen kun-
nen huisartsen sinds december 
sneller psychische en sociaalemo-
tionele hulp bieden aan kinderen. 

Signalering en behandeling vin-
den plaats op een voor ouders en 
kinderen vertrouwde locatie, na-
melijk gewoon bij de huisarts. De 
praktijkondersteuner Jeugd gaat 
vanaf 9 juli ook één dag in de week 
in het gezondheidscentrum in Wil-
nis aan de slag.

Z en Z
Vanaf 1 juli gaat ook zorgverzeke-

raar Zorg en Zekerheid meewer-
ken aan de zorg voor de jeugd. 
De samenwerking maakt het mo-
gelijk dat het aantal dagen dat 
de praktijkondersteuner GGZ 
Jeugd werkt, kan worden uitge-
breid van één naar twee dagen. 
“Als zorgverzekeraar zijn wij blij 
dat in steeds meer gemeenten 
een praktijkondersteuner GGZ 
Jeugd beschikbaar is”, zegt senio-

Gemeente, huisartsen en zorgverzekeraar werken 

Sneller hulp en minder 
doorverwijzingen voor kinderen

rinkoper Inge Huernink van Zorg 
en Zekerheid. “Het is belangrijk 
ook de � nanciën goed te rege-
len om dit soort afspraken te kun-
nen maken en tot een succes te 
brengen. De gemeente De Ron-
de Venen is voor de kernen Wil-
nis en Vinkeveen in goed overleg 
met ons tot een passende � nan-
ciële oplossing gekomen, waar-
in ook de huisartsen zich kunnen 
vinden.”

Huisarts
Huisarts Lonneke Hegeman ver-
volgt: “Wij huisartsen zien alleen 
maar voordelen in de onderlinge 
samenwerking met de praktijkon-
dersteuner GGZ Jeugd. Voor onze 
patiënten, maar zeker ook voor 
onze praktijken. Onze patiën-
ten kunnen vaker in de praktijk 
zelf geholpen worden en hoeven 
niet te worden doorverwezen. De 
begeleiding kan daardoor snel-
ler worden ingezet, op een voor 
de jeugd meer vertrouwde plek.” 
En praktijkondersteuner Marian-
ne van der Heide voegt daaraan 
toe: “Ik vind mijn werk ontzettend 
leuk en doe het met veel enthou-
siasme en plezier. Het is divers en 
ik vind het � jn om op een laag-
drempelige manier bereikbaar te 
zijn voor patiënten en iets voor ze 
te kunnen betekenen.”. De prak-
tijkondersteuner GGZ Jeugd is 
op maandag werkzaam in het 
gezondheidscentrum in Wilnis 
én op de vrijdag afwisselend in 
huisartsenpraktijk De Beuk en De 
Heuvelink. In het komende jaar 
wordt ook onderzocht of uitbrei-
ding naar de huisartsenpraktij-
ken in Mijdrecht en Abcoude mo-
gelijk is.

Wij proberen al jaren met de ge-
meente in gesprek te komen 
over de groenvoorziening aan 
het begin van de wijk Park Kray-
enhoff . Er is geen sprake van dat 
er geluisterd of meegedacht 
wordt. De sloot aan de Watson-
weg is niet geschouwd. Het wa-
ter kan geen kant op omdat de 
duiker helemaal dicht is door 
het riet. Als er gemaaid is ziet 
het er niet uit. Je zal maar hooi-
korts hebben. Het gras en het 
onkruid wordt tussen de struik-
jes aan de Watsonweg helemaal 
nooit verwijderd. (Zie foto’s). Het 
uitzicht voor de bewoners is ver-
schrikkelijk. We betalen toch ge-

meentelijke belasting voor deze 
voorzieningen en het schouwen 
van de sloot.
Deze groenvoorziening staat op 
de kaart aangemerkt als een ge-
beid waar honden níét uitgela-
ten mogen worden. De burger-
wacht en de gemeente hierop 
meerdere keren gewezen. Wij 
hebben de burgerwacht hier 
helemaal nooit gezien. Bordjes 
dat dit geen hondenuitlaatveld 
is zijn met het maaien verdwe-
nen. De gemeente doet hier 
helemaal niets aan handhaven 
kennen ze in Uithoorn niet.

Hans Cornelis Uithoorn

Had voetballer Nouri zijn hartstil-
stand maar in Uithoorn gehad in 
plaats van op dat verre  sport-
veld, met“hulpverleners”die te 
veel kostbare minuten fout han-
delden. Dat dacht ik toen ik, thuis 
na terugkeer van een reanima-
tie-inzet, het nieuws over de aan-
sprakelijkheid van Ajax voor de 
slechte hulpverlening las. In Uit-
hoorn wordt wel snel en ade-
quaat gehandeld als de 112-cen-
trale een melding over een (mo-
gelijke) hartstilstand ontvangt. Er 
is een, onder professionele super-
visie van zeer betrokken ambu-
lancemedewerkers en het AMC 

optredend, vrijwilligersteam van 
burgers. Met onze eigen brand-
weermensen, de verpleegkun-
digen en de chauff eurs van am-
bulance Amsterdam-Amstelland 
wordt regelmatig en intensief ge-
oefend. Ieders vaardigheden blij-
ven optimaal onderhouden en bij 
de zo noodzakelijke samenwer-
king rond een reanimatie weet 
ieder precies wie wat moet doen, 
waarom en wat altijd beter kan.

Politie belangrijke partner
Hoe belangrijk ook de politie is als 
partner van ons reanimatieteam 
bleek vorige week.

LEZERSPOST

LEZERSPOST

Handhaven kennen 
ze in Uithoorn niet

Perfecte samenwerking met 
politie bij reanimatie

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Ik was in de woning van mijn 
zoon aan het helpen bij het in el-
kaar zetten van een kast. We gin-
gen even de deur uit om nieu-
we schroeven bij Multimate te 
halen. Mijn zoon wilde in zijn ei-
gen auto gaan. Ik bood aan mijn 
auto te nemen. Mijn reanimatie-
set en een AED van ons team be-
waar ik thuis. Echter in mijn auto 
heb ik een reserveset, want je zal 
maar onderweg zijn als een mel-
ding op je pieper en een SMS met 
het adres op je telefoon verschij-
nen. Seconden tellen na zo’n mel-
ding. We zijn net gaan rijden. Kan-
niewaarzijn. SMS-piep op mijn te-
lefoon en een hoge toon op de 
meldontvanger. Mijn zoon stuurt, 
dus ik kan meteen op mijn tele-
foonscherm veilig kijken waar de 
patiënt zich bevindt, en mijn re-
animatiehesje en rubber hand-
schoenen aantrekken. Het is vlak-
bij, nog geen twee minuten rij-
den. Onmiddellijk verleggen we 
de koers naar het adres. Daar 
komt ook net een politiewagen 
aanrijden. 

Agenten handelden 
snel en goed 
Twee jonge agenten stappen uit. 
We rennen, met de AED uit hun 
auto, om het fl atgebouw naar de 
ingang. Aanbellen, de portaal-
deur gaat open, maar kan auto-
matisch dichtslaan zodat ande-
re hulpverleners er niet meteen 
in kunnen. Een van de agenten 
stopt meteen eff ectief de opge-
vouwen rubber mat tussen deur 

en drempel, zodat de deur niet 
dichtklapt. We rennen de trap-
pen in het portaal op, naar de wo-
ning. De patiënt ligt op de vloer, 
geen reactie, geen ademhaling. 
De agenten en ik starten met-
een en we verdelen de taken. Ik 
begin met de borstcompressies 
(de hartmassage), de ene agent 
reikt me het beademingsmasker 
uit de politieset aan, ik ga daarop 
beademen, de agent neemt de 
compressies over, telkens dertig 
keer masseren, dan twee beade-
mingen tussendoor. Zijn collega 
sluit prima de AED aan, zodat het 
apparaat meteen kan registreren 
en aangeven of er “geklapt” moet 
worden of (nog)niet.

Andere leden van het reanima-
tieteam arriveren. Zij kunnen het 
zware handwerk van de borst-
compressies overnemen. Daar 
zijn ook de brandweer en even 
later de ambulancemensen met 
hun deskundigheid en appara-
tuur. De agenten en ik dragen het 
werk nu over aan de andere hulp-
verleners in de keten, die de pa-
tiënt later vervoer klaar maken. 
Buiten praat ik even na met de 
agenten. Het was hun eerste re-
animatie. Heel goed gedaan. Zo 
zie je hoe belangrijk het is dat on-
ze politieagenten, met AED’s in 
hun snel aanwezige voertuigen, 
als partners in de reanimatieke-
ten, leren en kunnen reanimeren.

Bob Berkemeier, lid 
Reanimatieteam Uithoorn

den van het magische duo “Ky-
an en Kees pekelvlees” en daarna 
natuurlijk met een welverdien-
de barbecue. De familie Valen-

tijn kon samen met de organisa-
tie (Bianca, Ron R, Leonie en Ron) 
weer terugkijken op een zeer ge-
slaagde familiedag! 
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LOTTONL-JUMBO
Robert Gesink, 
Dylan Groenewegen, Steven 
Kruijswijk, Primoz Roglic, Amund 
Grøndahl Jansen, Paul Martens, 
Timo Roosen, Antwan Tolhoek

NEW LOTTO SOUDAL
André Greipel, Tiesj Benoot, 
Thomas De Gendt,  Jens Keukeleire, 
Jasper De Buyst, Tomasz 
Marczsynski, Marcel Sieberg, Jelle 
Vanendert

QUICK-STEP FLOORS
Bob Jungels, Julian Alaphilippe, 
Tim Declercq, Fernando Gaviria, 
Philippe Gilbert, Yves Lampaert, 
Maximiliano Richeze, Niki Terpstra

TEAM SUNWEB 
Tom Dumoulin, Søren Kragh 
Andersen, Michael Matthews, 
Wilco Kelderman, Nikias Arndt, Phil 
Bauhaus, Roy Curvers, Laurens ten 
Dam, Simon Geschke, Chad Haga, 
Mike Teunissen, Edward Theuns

AG2R LA MONDIALE
Romain Bardet, Silvan Dillier, Axel 
Domont, Tony Gallopin,  Mathias 
Frank, Oliver Naesen, Pierre Latour, 
Alexis Vuillermoz

ASTANA PRO TEAM
Jakob Fuglsang, Luis León 
Sánchez, Dmitri Gruzdev, Magnus 
Cort Nielsen, Omar Fraile, Jesper 
Hansen, Tanel Kangert, Michael 
Valgren Andersen

De afgelopen weken hebben alle teams die 
aan de Tour de France deelnemen hun selec-
ties bekend gemaakt.

Alle ploegen die aan de Ronde van Frank-
rijk deelnemen bestaan uit maximaal 9 deel-
nemers. Er doen dit jaar weer veel Nederlan-
ders mee, veel rijden bij Lotto Jumbo of Sun-

UAE-TEAM EMIRATES
Daniel Martin, Alexander Kristo� , 
Darwin Atapuma, Kristijan Durasek, 
Roberto Ferrari, Marco Marcato, 
Rory Sutherland, Oliviero Troia

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS
Luis Ángel Maté, Jesús Herrada, 
Nacer Bouhanni, José Herrada

DIRECT ENERGIE
Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel, 
Rein Taaramäe, Angelo Tulik, 
Romain Sicard, Perrig Quemeneur, 
Alexandre Pichot, Adrien Petit, 
Bryan Nauleau, Jonathan Hivert, 
Yohann Gene, Damien Gaudin, 
Jérôme Cousin, Thomas Boudat

FORTUNEO – SAMSIC
Warren Barguil, Brice Feillu, 
Amaël Moinard, Elie Gesbert

WANTY – GROUPE GOBERT
Thomas Degand, Timothy Dupont, 
Guillaume Martin, Marco Minnaard, 
Yoann O� redo, Andrea Pasqualon, 
Dion Smith, Guillaume Van 
Keirsbulck

MOVISTAR TEAM
Alejandro Valverde, Mikel Landa, 
Nairo Quintana, José Joaquin 
Rojas, Marc Soler, Andrey Amador, 
Daniele Bennati, Imanol Erviti

TEAM EF EDUCATION FIRST-
DRAPAC P/B CANNONDALE
Rigoberto Uran, Sep Vanmarcke, 
Taylor Phinney, Pierre Rolland, 
Simon Clarke, Lawson Craddock, 
Daniel Felipe Martínez, Tom Scully

TEAM KATUSHA – ALPECIN
Ian Boswell, Tony Martin, Ilnur 
Zakarin, Marcel Kittel, Robert 
Kišerlovski, Pavel Kochetkov, Nils 
Politt, Rick Zabel

TEAM SKY
Chris Froome, Gianni Moscon, 
Geraint Thomas, Michal 
Kwiatkowski, Wout Poels, Egan 
Bernal, Jonathan Castroviejo

TREK – SEGAFREDO
Bauke Mollema, John Degenkolb, 
Koen de Kort, Jasper Stuyven, 
Julien Bernard, Michael Gogl, 
Tsgabu Grmay, Toms Skujiņš

BAHRAIN MERIDA PRO 
CYCLING TEAM
Vincenzo Nibali, Domenico 
Pozzovivo, Gorka Izagirre, Ion 
Izagirre, Sonny Colbrelli, Heinrich 
Haussler, Kristijan Koren, Franco 
Pellizotti

BMC RACING TEAM
Richie Porte, Greg Van Avermaet, 
Tejay Van Garderen, Patrick Bevin, 
Damiano Caruso, Simon Gerrans, 
Stefan Küng, Michael Schär

BORA – HANSGROHE
Peter Sagan, Maciej Bodnar, 
Markus Burghardt, Rafal Majka, 
Gregor Mühlberger, Daniel Oss, 
Pawel Poljanski, Lukas Pöstlberger

DIMENSION DATA
Mark Cavendish, Edvald Boasson 
Hagen, Tom-Jelte Slagter, Reinardt 
J. van Rensburg, Serge Pauwels, 
Mark Renshaw, Jay Thomson, 
Julien Vermote

GROUPAMA – FDJ
Arnaud Démare, Ramon 
Sinkeldam, David Gaudu, Jacopo 
Guarnieri, Olivier Le Gac, Tobias 
Ludvigsson, Rudy Molard, Arthur 
Vichot

MITCHELTON-SCOTT
Adam Yates, Mikel Nieve, Jack 
Bauer, Luke Durbridge, Mathew 
Hayman, Michael Hepburn, 
Damien Howson, Daryl Impey

web. Één van de Nederlanders Bauke Mollema 
is voor zijn team Trek Segafredo dit jaar de kop-
man.

Bij het ter perse gaan van deze krant waren al-
le teams bekend, maar tot de start van de 105e 
editie van de Tour op zaterdag kunnen er nog 
wijzigingen zijn.

1. Richie Porte
Ja, wij zetten de Aussie op 1. Omdat hij in uit-
stekende vorm verkeert, zo won hij onlangs de 
sterk bezette Ronde van Zwitserland, en werd hij 
tweede in de – overigens niet al te sterk bezet-
te – Tour Down Under en derde in de Ronde van 
Romandië. Bovendien is hij een specialist in zo-
wel tijd- als bergritten. Ook belangrijk: hij is kop-
man (van BMC Racing Team), terwijl hij in z’n 
Sky-verleden veel beulswerk moest verrichten 
voor kopman Froome. Als hij de gevreesde kas-
seienrit naar Roubaix (voor in de agenda: etap-
pe 9, zondag 15 juli!) goed doorstaat, en bij de 
� nishes bergaf (zoals etappe 16 en 19) niet al te 
zeer wordt aangevallen, dan geven we Porte een 
meer dan goede kans. Op de een of andere ma-
nier heeft hij ook een beetje de gunfactor. Kort-
om, Porte wint in Parijs.

2. Christopher Froome
Normaal gesproken zouden we Froome na zijn – 
we blijven neutraal – bijzondere winst van de Gi-
ro d’Italia 2018 op een veel lagere plaats dan de 

Tourprognose 2018: Sky vs. de rest
Wij Nederlanders hebben onze hoop deze Tour de France vooral gevestigd op Tom Dumoulin 
en Steven Kruijswijk. En waarom niet? Beide renners zijn van wereldklasse. Maar toch: Tom 
heeft een loodzware Giro d’Italia in de benen – keurig tweede – en Steven rijdt nog iets té 
anoniem in de rondte dit jaar. Maar wees gerust: u kunt rustig achteroverzittend de Tour de 
France van dit jaar bekijken, en met een pilsje in de hand zien dat Gesink en Groenewegen 
een etappe gaan pakken, en dat Dumoulin en Kruijswijk netjes in de top tien eindigen. Wat de 
top vijf betreft staat één ding vast: de Tour van 2018 wordt onvoorspelbaarder dan ooit, ge-
zien het grillige parcours en dito vorm van de vedetten. Dit is De Prognose.

tweede inschatten. Immers, goed presteren in de 
Giro én de Tour is vrijwel onmogelijk, zo wordt 
jaar na jaar bewezen. Maar Froome is Froome, 
Sky is Sky en de Tour is de Tour. Om met Froome 
zelf te beginnen, de rit naar Bardonecchia in de 
afgelopen Giro is er hoe dan ook een voor de 
eeuwigheid. In deze loodzware bergetappe reed 
Froome een kilometer of tachtig solo op kop en 
gaf respectabele tegenstanders als Pinot, Pozzo-
vivo en Dumoulin het nakijken. Daartegenover 
staat dat Froome de Giro verre van indrukwek-
kend begon, maar weinig koersdagen heeft in 
2018 en op die dagen ook nog eens matig pres-
teerde. Froome is overigens een meester in het 
zand in de ogen strooien. Daarnaast weet hij zich 
in de Tour omringd door louter klasbakken, zoals 
Thomas, Poels, Kwiatkowski en Moscon, die met 
Sky in de ploegentijdrit een mooie slag kunnen 
slaan. Of u het leuk vindt of niet, de Brit eindigt 
gewoon op het podium deze Tour. 

3. Nairo Quintana
De Colombiaanse rasklimmer heeft niet bijster 

veel koersen gereden in 2018, maar wat hij reed, 
reed hij uitstekend. In drie van de vier rittenkoer-
sen van een week eindigde hij in de top drie. Vo-
rig jaar reed hij nog in de Giro d’Italia en dat was 
geen onverdeeld succes, voor hem althans. Als 
topfavoriet legde hij het uiteindelijk af tegen on-
ze Tom. Dit jaar echter heeft hij zijn zinnen ge-
zet op de Tour-winst en hij mag zich verheugen 
in een sterk team, met Landa en de oude vos Val-
verde als medekopmannen. Daarin schuilt met-
een het grootste gevaar, want hoe reageren de-
ze medekopmannen als Quintana de kasseitjes 
in Noord-Frankrijk niet goed verteert? Gaan ze 
wachten, of gaan ze voor eigen succes? Als alle 
ploeggenoten vol in dienst van de Colombiaan 
rijden, geven we hem alle kans op de eindzege. 
Dat is nu te onzeker, vandaar plek 3.

4. Romain Bardet
Vorig jaar redelijk verrassend derde in de Tour, 
dit jaar onder andere meesterlijk tweede in de 
spectaculaire Strade Bianche rondom Siena, 
knap derde in Luik-Bastenaken-Luik en even-
eens derde in de Dauphiné, die overigens een 
tikje minder goed bezet was dan in andere jaren. 
De frêle Fransman bungelt eigenlijk altijd een 
beetje tussen de absolute top en de subtop in. 
Zo ook in deze prognose. Hoewel het parcours 
op zijn maat is gesneden met veel bergwerk en 
weinig tijdritten, voorspellen we hem net buiten 
het podium.

5. Vincenzo Nibali
Rare renner eigenlijk, de Siciliaan Vincenzo Niba-
li. Won in het verleden alle grote rondes – Giro, 

Tour, Vuelta – minstens eenmaal. Behoort daar-
mee dus tot de grootste renners ooit. Toch kan 
hij ook ogenschijnlijk onzichtbaar rondrijden, 
zoals in het overgrote deel van 2018 het geval 
was. Een jaar waarin hij overigens een spelden-
prik van formaat uitdeelde: tegen alle verwach-
tingen in won hij de voorjaarsklassieker Milaan-
San Remo. Voortekenen voor een goede Tour de 
France voor de kleine Italiaan zijn er eigenlijk 
verder niet. Een 24ste plek in de Dauphiné be-
tekent ofwel het ontbreken van welke vorm dan 
ook, ofwel verstoppertje spelen met hoofdletter 
V. Gezien zijn ongebreidelde klasse verwachten 
we voldoende van Nibali voor een topvijf-posi-
tie, maar meer eigenlijk niet…
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Liefhebbers hebben donderdag 19 juli al lang en 
breed vrijgenomen van hun werk. Vanaf 12.25 
uur, als er gestart wordt in Bourg-Saint-Maurice, 
zullen zij aan de buis gekluisterd zitten voor de 
twaalfde etappe in de 105de Tour de France. Niet 
alleen vanwege de Col de la Madeleine of de Col 
de la Croix de Fer, maar vooral vanwege het gro-
te spektakel dat aan het eind van de etappe 
lonkt. De Alpe d’Huez gaat dan voor de dertig-
ste keer in de illustere geschiedenis van de Tour 
worden beklommen. Met vele duizenden zullen 
met name de Nederlanders er weer staan. Waar-
om eigenlijk?

Fausto Coppi
De berg is in feite helemaal niet zo bijzonder. 
Ja natuurlijk, 21 genummerde haarspeldboch-
ten die naar zo’n 1850 meter hoogte meande-
ren, met een gemiddeld stijgingspercentage 
van 7,9 procent en een steilste kilometer van ge-
middeld 11,5 procent, het is allemaal niet niks. 
Maar zo zijn er talloze bergen te vinden in de Al-
pen en Pyreneeën, en voor veel renners zou een 

rit naar Alpe d’Huez just another day at the of-
� ce moeten zijn. Dat is het niet. Niet voor hen, 
en niet voor die enorme hoeveelheid publiek dat 
zal moeten vechten voor een goede plek op de 
13,8 kilometer lange klim. Dat heeft alles te ma-
ken met de luisterrijke geschiedenis van de Alpe 
d’Huez, die vooral voor Nederland grote succes-
sen bracht. Aan de weg van Bourg d’Oisans, aan 
de voet van de Alpe d’Huez, tot aan het dorpje 
Alpe d’Huez zelf, is gebouwd van 1881 tot 1936. 
Pas in 1952 deed de Tour de France de berg voor 
het eerst aan, met een vermaarde winnaar: Faus-
to Coppi. Na die dag zijn er maar liefst 29 Tour-
aankomsten op de Alpe d’Huez geweest, met 
Thibaut Pinot in 2015 als laatste winnaar.

De hoop en het verlangen
Onder de winnaars zijn vele grootheden, althans, 
zo werden ze beschouwd toen niemand wist of 
wilde weten van doping. Armstrong, Pantani, 
Bugno, Sastre en Hinault: allen wonnen ze ooit 
op Alpe d’Huez. Maar de berg heeft niet voor 
niets de bijnaam ‘Nederlandse berg’, want maar 
liefst acht keer won een Nederlander de etap-
pe die naar de Alpenreus leidde. Ga maar na: 
Joop Zoetemelk in 1976 en 1979, Hennie Kuiper 
in 1977 en 1978, Peter Winnen in 1981 en 1983, 
Steven Rooks in 1988 en Gert-Jan Theunisse in 
1989. Acht Nederlandse overwinningen in veer-
tien jaar tijd, dat spreekt enorm tot de verbeel-
ding en heeft sindsdien voor een Oranjegevoel 
geleid op de berg, ondanks het feit dat de laat-
ste vijftien (!) winnaars op Alpe d’Huez niet van 
Nederlandse komaf zijn en ondanks het feit dat 
‘we’ al 29 jaar droog staan. Maar elke keer weer 
zijn er de hoop en het verlangen, en die zullen 
er op 19 juli wederom zijn. En waarom ook niet? 
Kelderman al vroeg in de aanval, Gesink die ge-
steund door de tienduizenden zijn duivels ont-
bindt vlak voor La Garde, het steilste stuk van 
de berg, Mollema die lang mee kan met de top-
pers, Poels die stunt, Dumoulin en Kruijswijk die 
kort voor de � nish uit het groepje der favorieten 

Beroemd en berucht, dat is l’Alpe d’Huez. Beroemd vanwege de Nederlandse overwinningen 
in het (verre) verleden. Berucht vanwege de zwaarte, maar vooral vanwege de clowneske, car-
navaleske gedragingen van het publiek. Maar bovenal beroezend: 21 bochten naar 1850 me-
ter hoogte.

Een kroniek van een 
Nederlandse berg

wegrijden? Ook dit jaar mogen we blijven dro-
men. Welke droom waarschijnlijk niet gaat uitko-
men, is die van de snelste tijd ooit. In 2010 be-
klom Alberto Contador Alpe d’Huez in een Dau-
phiné-etappe in 37.30 minuten, waarmee hij 
Pantani’s droomtijd van 37.35 minuten uit 1997 
uit de boeken reed. Sowieso wordt de top tien 
van snelste tijden ingenomen door vrijwel alleen 

maar dopingzondaars. Mocht men in 2018 alle-
maal clean rijden, dan zullen de toppers rond de 
40 minuten over de klim gaan doen, zodat we 
op 19 juni tegen 18 uur de uitslag van etappe 12 
weten. Kunnen we eindelijk, eindelijk weer eens 
juichen voor een Nederlander? Of wordt de Al-
pe d’Huez van droom langzamerhand een syn-
droom?
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de leerlingen worden volgen-
de week uitbundig in het zonne-
tje gezet tijdens de diverse diplo-
ma-uitreikingen. Alle leerlingen 
en hun ouders: van harte gefeli-
citeerd!

(* Een leerling van de mavo 
Mijdrecht doet in het derde tijd-
vak examen.) 
De namen van de leerlingen zijn 
hieronder geplaatst met hun toe-
stemming.

Heel trots op de eindexamenleerlingen 
van het VeenLanden College!
Regio - De examenresultaten van 
de eindexamenleerlingen van het 
VeenLanden College zijn heel erg 
goed. Waren de uitslagen na het 
eerste Centraal Examen al bijzon-
der fraai, bij het tweede Centraal 

Examen wisten er nog meer leer-
lingen hun felbegeerde diplo-
ma in de wacht te slepen. Op de 
mavo in Mijdrecht en Vinkeveen 
was het slagingspercentage res-
pectievelijk 92 %* en 97 % van de 

leerlingen, op de havo was het 94 
% en op het atheneum 95 %. Dit 
zijn percentages die ver boven 
het landelijke gemiddelde van 
2017 liggen, namelijk mavo 92,9, 
havo 87,2 % en atheneum 91 %. 

De leerlingen van het VeenLan-
den College lijken zich niets aan 
te trekken van de laatste jaren in-
gevoerde strengere examenei-
sen. De school is bijzonder trots 
op de resultaten en de geslaag-

Atheneum
Ivo Adema, Demi Andriessen, Eva van Asselen, Merel Aufenacker, Kjeld 
Bartman, Ilse van den Berg, Floris Berkelder, Rosa Boerlage, Gemma 
Breur, Jente Bult, Silke van Buuren, Carolien Dierickx, Amber van Dijk, 
Ivan Djurovic, Esmee Driehuis, Rick Duijnisveld, Kim van der Elsken, 
Sofie Frumau, Jeroen Goes, Rik van Haaften, Tom Hoefs, Sara Holthuij-
sen, Yaniek van der Horst, Tom Huyzen, Valerie van der Jagt, Michiel 
van der Jagt, Neal Jansen, Ilse de Jong, Lieve Klaver, Gerben Klooster-
man, Dylan Koek, Koen Kool, Joost Koopman, Chantal Kruyswijk, San-
der de Lange, Ilke de Lange, Sterre de Man, Max van der Meulen, An-
nabel Mulckhuyse, Luke Mulder, Jeffrey van Nieukerke, Thomas Out, 
Annabelle Out, Sanne van Overbeeke, Paula Passet, Vera Post, Heleen 
van der Pot, Jasper Rank, Marjet Ravestijn, Antonie Rijdes, Felice van 
der Schaft, Anna Schouten, Anique Shair Ali, Simone Terpstra, Babette 
Turkenburg, Julia Veerhuis, Rosalie Veldkamp, Anna Verhoef, Valenti-
no van der Vlugt, Myrthe de Vries, Noa Vrinzen, Elise van Walraven, Ju-
lia van Wijngaarden, Maarten Woudstra, Floor Zegers, Marije Zelden-
thuis.

Havo 
Ugur Açikyildiz, Britt Baas, Guus Bakker, Mohammed Balkouz, Jochem 
van den Barg, Sam van den Beitel, Joost van den Berge, Max Bierman, 
Rachel Bijl, Bob Bode, Boukje de Boer, Jamie-Lee Boersma, Fabiënne 
Bosch, Kimberly Bouman, Kevin Bouwmeester, Sasha Brink, Chantal de 
Bruijn, Marije de Bruijn, Kevin de Bruin, Alicia van der Burch, Bart-Jan 
Burggraaff, Ruan Buwalda, Danique Cluijsenaar, Mika Compier, Clai-
re Coosen, Channah ten Dam, Marjolein van Diepen, Manon van Dijk, 
Lars van Dijk, Stefan Dijkstra, Calvin Donker, Jemeko Donkervoort, Bas 
Dorlas, Wardi Duijvelshoff, Rens Duikersloot, Tobi Duikersloot, Boet 
Duivenvoorde, Jaimie Egbers, Naomi van Egmond, Robin Eikelboom, 
Tissam El Kaouini, Yasmine El Kaouini, Elijan Fokkinga, Nand Franke-
na, Thijs Gasse, Lex van Ginkel, Romy de Graaff, Floris de Groot, Mi-
chelle Gruppen, Julia Gunther, Bente Heemskerk, Robin Heere, Deni-
se Helmer, Max Hermes, Quinty Hofland, Laura Hogerwerf, Lars Hoge-
veen, Bodine van der Horst, Jeffrey Huang, Sasina van Huijstee, Thijs 
Imming, Lars Janmaat, Jordy Jansen, Roos Jansen, Wendy de Jong, 
Dagmar Jonkman, Esma Kanik, Ilse van Kempen, Dylan Klinkhamer, 
Mauro Knebel, Elise Kop, Matthijs Korver, Hugo Koster, Tessa Kragt-
wijk, Finn Kroon, Milan de Kruif, Ruben Kruijver, Bo de Kuyer, Tom La-
kerveld, Lucia Lakerveld, Noah Lakmaker, Tanne Landman, Jessica van 
der Leest, Robin van Leeuwen, Jasper van Loo, Mick van der Loo, You-
ri van Loosbroek, Joy Luijben, Niké van der Mars, Hugo Moorthaemer, 
Victor van der Most, Hillary Muñoz Ramos, Niek Nieuwendijk, Thijs Nis-
ters, Kaj Okkersen, Niels Oliemans, Zus Otting, Cilla Oudshoorn, Kaw-
tar Oulahsen, Hugo Pannekoek, Mickey Peters, Laurent Pieke, Isis Po-
lak, Joran Polhuijs, Justin Prins, Souhaila Rifi, Britt Rijkenberg, Dani-
que van Rijn, Niels Roeleveld, Kim Röling, Luca Roos, Eve van Schaick, 
Tim Scheepstra, Mexs Schellingerhout, Jaydee van Scheppingen, Lie-
ke van Scheppingen, Oscar Schraal, Melissa Schuurman, Jochem van 
Selm, Erik Slingerland, Luuk Slot, Sander van der Sluijs, Sanne Smit, 
Sam Smits, Dominika Sosnowska, Marit Spekman, Rogier van Stave-
ren, Wouter Steenbrink, Nathalie Steines, Kes Tijsseling, Isa Tijsseling, 
Emilia Treur, Nick Treur, Jaimy van Trigt, Sammy van Trigt, Robin Troost, 
Mirthe Trouw, Shay-Lynn Turk, Kaylee Uijttewaal, Sepehr Vahdani Razi 
Abad, Sebastiaan Veenbrink, Aimée Veenhof, Robbin Verhaar, Kim Ver-
laan, Iris Verweij, Max Vink, Tom Vis, Tom Visser, Niklas van Vliet, Nien-
ke Volkers, Melvin Voorneveld, Sophie Voors, Trevor de Waal, Jelsy van 
der Wals, Joy van Weldam, Sanne Wenink, Isabelle Wiegmans, Dirk-Jan 
van der Wilt, Hayo van der Wolk, Nina Wouda, Mike van Yperen, Jor-
dy Zwaneveld.

Mavo Mijdrecht
Vince den Ambtman, Abderrahim Amir, Dani Atanes Rekelhof, Dana 
Bakker, Noura Balkouz, Sem Balvert, Zara Beliën, Sandra Berger, Noor-
tje van den Bergh, Bram de Best, Amber Biesbroek, Ivo Boogaard, Ste-
fano Bos, Bas Botman, Inssaf Boudhan, Adil Bou-sfia, Tobias van Brug-
gen, Sana Chakroun, Claudia Chapellin Gonzalez, Milan van Dijk, Cait-
lin van Doorn, Tom Dull, Stan van Eijk, Max Felis, Nyah Ferguson, Flo-
ris Geerling, Samantha Graauwmans, Lars van Hardeveld, Sam Ha-
veman, Bo Karsten, Erkan Kaya, Zulaicca Khedoe, David Kleintjes, Is-
mael Kleintjes, Isabel Klokkers, Bram Koeleman, Daniël Konings, Ro-
mée Kooijman, Luca Kooistra, Boris Kuppens, Daan Lamme, Thalia La-
vrijsen, Annika Leenen, Nienke Leep, Donna Liesveld, Talitha van der 
Maat, Julian de Man, Danique Mayenburg, Oliver Meering, Willemijn 
van der Meulen, Niels Mos, Kiki van Nieuwkoop, Quinty van Putten, Li-
sa Reijmerink, Julian van Schaik, Kiki Schellingerhout, Gijs van Schep-
pingen, Isa Schouten, Christian Sercan, Jade Springintveld, Joa Teelker, 
Lucia Treur, Bram Verboom, Djune Visser, Teije Voogt, Tim Vos, Marc de 
Waal, Tim Waning, Marjolein Werkhoven, Boaz Wilschut, Felicia de Wit, 
Naomi van Zuijlen. 

Mavo Vinkeveen
Jochem Baars, Daniël Bomas, Yentl Eggers, Demi de Graaf, Jort Grif-
fioen, Vincent Gunther, Danique Hoogendoorn, Noa Janmaat, Romy 
de Jong, Jackie Jörning, Olsen Kabia, Wesley Kamerman, Noa van der 
Kooij, Eline Kreeftenberg, Indra Lieveld, Jolisa van Lint, Patrick Lom-
mers, Jesmer Maas, Nasya Meijers, Ilja Noppert, Ivo Reichgelt, Puck van 
Ruissen, Noah Rutgers, Thijn van der Schaft, Marley Sondervan, Sop-
hie van der Waarden, Lina Yousofzai, Erwin Zwijnenburg.

GESLAAGD ZIJN:
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Uithoorn - Het Rode Kruis, loca-
tie Uithoorn/De Kwakel, hield op 
20 juni de jaarlijkse boottocht. Dit 
keer werd vertrokken met onbe-
kende bestemming en met vele 
verrassingen aan boord. De he-
le dag werd aangeboden door 
het echtpaar Van Diemen ter ge-
legenheid van het jubileum van 
Kwekerij De Amstel BV, waar al 50 
jaar tropische planten worden ge-
kweekt. Het vertrekpunt was dit 
keer bij Vrouwenakker en al snel 
werd duidelijk waar de tocht naar 
toe zou gaan. Aan boord van de 
‘River Queen’, een boot van Rede-
rij Van Hulst uit Katwijk, onder be-
geleiding van kapitein Hans Bos-
ma en zijn bemanning, ging het 
richting Amsterdam. De ‘River 
Queen’ is pas drie maanden oud 
en heel mooi ingericht voor rivier-
tochten. Bovendien was de prach-
tige boot geheel versierd met 
bloemstukken en tafelversierin-
gen, aangeboden door Duoplant.

Veel
Van het arrangement is veel ge-
bruik gemaakt. Er zijn 106 gasten 
mee geweest alsook een team 
van 16 vrijwilligers, onder wie ver-
pleeg- en verzorgend personeel 
van Het Hoge Heem en EHBO-
ers. Er waren twee jarige gasten, 

mevrouw De Jong en mevrouw 
Van der Braak, beiden kregen 
een kleine attentie van Het Rode 
Kruis. Natuurlijk werd er ook ge-
zongen voor de dames! De cate-
ring werd verzorgd door Catering 
Cor Jansen, onder meer met kof-
fie en gebak, soep, een broodjes 
lunch met kroket en de hele dag 
door drankjes met heerlijke hap-
jes. Kortom iedereen werd da-
nig verwend. De vaarroute ging 
over de Amstel, langs Uithoorn, 
Nes en Ouderkerk om Amsterdam 
binnen te varen. Wat is dit stukje 
Nederland vanaf het water toch 
mooi. Voor allen aan boord langs 
veel bekende plekken, gebou-
wen en langs indrukwekkende 
huizen en woonboten. In totaal 
zes  prachtige uren op het water, 
’s morgens een beetje grijs maar 
droog en de hele middag zonne-
schijn. Dat zo velen genoten heb-
ben van deze dag is mede te dan-
ken aan kapitein Bosma met zijn 
team dat, samen met de vrijwilli-
gers, heel hard heeft gewerkt om 
alles te organiseren en perfect te 
laten verlopen. Ook dank aan de 
chauffeurs die de gasten brach-
ten en haalden en vanzelfspre-
kend grote dank aan Kwekerij De 
Amstel voor deze geweldige dag-
tocht.

Rode Kruis boottocht 
dankzij kwekerij De Amstel

Uithoorn - Na het grote suc-
ces van de excursies in Thamer-
dal en Zijdelwaard wordt er dins-
dagavond 10 juli gaan rondge-
wandeld in de Meerwijk. Deze 
wijk is totaal anders als de voor-
gaande wijken en is geheel aan-
gelegd op veengrond. Op deze 
grondsoort groeien hele andere 
onkruiden en bomen. Laat u op 
deze excursie verrassen door de 
opvallende rijkdom aan vreem-
de onkruiden vanuit de hele we-
reld. De wijk bevat ook een aantal 
markante bomen. De omgeving 
is erg interessant en daarover is 

veel over te vertellen. De Meer-
wijk heeft een rijke historie! Er is 
altijd weer meer groen te ontdek-
ken en met het verhaal erachter 
gaat u uw wijk op een andere ma-
nier beleven. In de toekomst gaat 
u er toch met andere ogen door-
heen wandelen De excursie vindt 
dus plaats op dinsdagavond 10 
juli en ze vertrekken om 19.00 uur 
vanaf de ingang van het Fort aan 
de Drecht. Uw excursieleider is 
Walter Busse en de excursie duurt 
zo’n 1½ a 2 uur. Vooraf aanmel-
den is niet nodig en er zijn geen 
kosten aan verbonden.

10 juli
Groengroep excursie 
door de Meerwijk

Regio - Afgelopen zaterdag-
avond was het zo ver. Voor het 
eerst werd er een groep 8 feest 
georganiseerd voor alle basis-
scholen uit De Ronde Venen met 
als doel de aankomende brug-
klassers op een unieke manier 
met elkaar kennis te laten maken. 
Ruim voor aanvang stonden er al 
tientallen schoolverlaters nieuws-
gierig voor de deur. Binnen een 
mum van tijd waren alle 110 kin-
deren binnen en kon het feest be-
ginnen. Direct de dansvloer op 
of nog even langs de aanwezige 
kapsters van Feel Good Salon Wil-
nis voor een gaaf kapsel, mooie 
vlechtjes of gekleurde haarspray. 
DJ Nick voerde het muziektem-
po op met al snel een feestende 

massa tot gevolg. Een fantasti-
sche lichtshow ontstond toen al-
le kinderen een gratis LED verlich-
ting kregen. Wat is het toch mooi 
om al die kinderen te zien feesten 
en al die enthousiaste reacties te 
krijgen van zowel de kids als de 
ouders, die met grote getalen na 
afloop hun kinderen kwamen op-
halen met zelfs een file tot ge-
volg voor de deur. De organisato-
ren, DJ Nick Partytime en ’t Oude 
Parochiehuis, willen de Gemeen-
te De Ronde Venen via deze weg 
bedanken voor hun vertrouwen 
en bijdrage en de ondersteuning 
van de Jongeren Advies Commis-
sie die altijd openstaat voor bur-
gerinitiatieven om de jeugd te 
vermaken. 

Een doorslaand succes  
Groep 8 eindfeest

Regio - Wie denkt er in juni nu 
al aan kerst? Het kernteam van 
KerstInn De Ronde Venen wél! 
Een groep van enthousiaste vrij-
willigers organiseert elk jaar 
op eerste kerstdag een kerstdi-
ner voor mensen die niet alleen 
thuis de kerst kunnen óf willen 
vieren. Met hen vieren ze kerst 
zoals kerst bedoeld is: zonder re-
ligieuze bijbedoelingen, maar 
met de intentie om samen te de-
len.  Met eten, maar ook verhalen, 
muziek en gezelligheid. Dit alles 
op vrijwillige basis zonder winst-
oogmerk.
 
Vertrek
Door het vertrek van de huidi-
ge coördinator zoeken ze ie-
mand die haar taak wil overne-
men. Ze zoeken een duizend-

poot die goed kan organiseren 
en die op eerste kerstdag ‘s mid-
dags en ‘s avonds aanwezig kan 
zijn. Het betreft hier een onbezol-
digde functie. Om elk jaar een ge-
zellige KerstInn te organiseren, is 
een goede voorbereiding nood-
zakelijk. 
In het voorjaar worden de grote 
lijnen uitgezet en vanaf septem-
ber begint het serieuze werk, zo-
als onder meer het werven van 
vrijwilligers, de planning en invul-
ling van het programma.
Ben of ken jij iemand die aan bo-
vengenoemd profiel voldoet, die 
het pure kerstgevoel wil erva-
ren én die zijn/haar steentje aan 
de maatschappij wil bijdragen, 
neem dan contact op via kerstin-
ndrv@gmail.com of bel met 06-
40 58 12 80 (Bob Bouwhuis).

KerstInn DRV zoekt een 
coördinator!

Regio - In het Gezondheidscen-
trum De Ronde Venen aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht is door 
Atelier de Kromme Mijdrecht een 
nieuwe expositie ingericht. De-
ze omvat zowel figuratief als ab-
stract werk, uitgevoerd in diver-
se technieken. De expositie is tij-
dens de openingsuren van het 
gezondheidscentrum te bezoe-
ken en duurt tot medio oktober. 
Er is werk te zien van Jos van den 
Hoven, Simone van Geer, Cock 
v.d. Ploeg, Freddy Weinhandl, Jet-
te Jansen en Heikie van Suchte-
len. Behalve de nieuw ingerichte 
expositie is er ook een nieuw cur-
susprogramma opgesteld, dat op 
www.atelierdekrommemijdrecht.
nl is gepubliceerd.

Voor beginners en jeugd
Het AKM heeft het voornemen 
om op maandagen overdag en 
op woensdagavond speciaal op 
beginners gerichte cursussen te 
organiseren. In de loop van het 
jaar wordt daarbij behalve aan 
theoretische aspecten , zoals per-
spectief, anatomie en de tech-
niek van het tekenen met diver-
se materialen, ook aandacht be-
steed aan specifieke schildertech-
nieken, zoals aquarelleren en het 
schilderen met acrylverf. Voor de 
oudere jeugd, van twaalf tot acht-
tien jaar, wordt op de vrijdagmid-
dag ook weer een cursus inge-
pland, waarbij diverse aspecten 
van het tekenen en schilderen 
aan de orde zullen komen.
 
Workshops
Evenals vorig jaar worden er op 
een aantal zaterdagochtenden 
ook speciale workshops georga-
niseerd. Zoals een creatieve work-
shop voor ouder en kind. Met 
workshops op het gebied van 
boetseren met powertex treedt 
Atelier de Kromme Mijdrecht 
enigszins buiten haar traditionele 
cursusprogramma dat 2-D tech-
nieken – in het platte vlak - om-
vat, maar met het drie dimensi-
onale werk hoopt het AKM ook 
mensen die daarin zijn geïnteres-
seerd aan zich te binden. De de-
finitieve data worden binnenkort 
vastgesteld.

Nieuwe expositie, nieuwe 
creatieve cursussen

Uithoorn - In oktober wordt ge-
start met de bouw van een nieuw 
deel van de woonwijk (fase 1) in 
Legmeer-West op de locatie ge-
legen aan de Noorddammerweg, 
achter de Brede School, tussen de 
Bosmuis en de Koningin Máxima-
laan. Het is het eerste gasloze pro-
ject in Uithoorn dat 53 prachti-
ge woningen omvat waarvan 39 
koopwoningen en 14 huurwo-
ningen in de vrije sector. De ar-
chitectuur is geïnspireerd op een 
oud-Hollands dorp waarvan het 
ontwerp afkomstig is van archi-
tect Ton Mulleners van Mulleners 
+ Mulleners Architecten. Aange-
naam Legmeer is een ontwikke-
ling van Van Wijnen Projectont-
wikkeling West BV die al vaker in 
Uithoorn actief is op het gebied 
van woningbouw en andere pro-
jecten. De nieuwe woonwijk om-
vat te zijner tijd 380 nieuwe wo-
ningen, waarvan fase 1 onder-
deel van uitmaakt. Er is bij deze 

fase keuze uit twee- en drie-on-
der-een-kap-woningen, rijwonin-
gen en/of hoekwoningen. Het 
gaat hier om grote woningen. In 
totaal zijn er zeven typen huizen 
die allemaal van elkaar verschil-
len waardoor en veertien varian-
ten zijn. Het ‘kleinste huis’ heeft al 
een woonoppervlak van 139 vier-
kante meter. Het zijn overwegend 
huizen met een tuin naar keuze 
op het NO, ZO, NW of ZW. Bij een 
aantal woningen zijn privé par-
keerplaatsen, maar ook een gara-
ge is mogelijk.

Duurzaam
Aangenaam Legmeer is ook een 
woonwijk met een duurzaam ka-
rakter die gericht is op de toe-
komst. De woningen zijn niet al-
leen energiezuinig, maar hebben 
ook geen gasaansluiting meer. Ze 
voldoen in de basis aan een EPC 
(Energieprestatie coëfficiënt) van 
0,4. Ter informatie: de energie-

prestatiecoëfficiënt van een wo-
ning drukt de energetische pres-
tatie van een woning uit. De waar-
de 1,0 is ongeveer wat een gemid-
delde woning in 1990 presteerde. 
Een woning met een EPC van 0,4 
gebruikt dus nog maar 40% van 
de energie, die zo’n woning twin-
tig jaar terug gebruikt zou heb-
ben. De woningen in Aangenaam 
Legmeer zijn onder meer uitge-
rust met tripleglas, balansventi-
latie, vloerverwarming en ze zijn 
allemaal apart voorzien van een 
warmte/koudepomp. De nieuwe 
wijk wordt ‘aangekleed’ met park-
jes, veel groen, mooie bomen en 
speelplekken. Tevens wordt voor-
zien in ruim voldoende parkeer-
plaatsen. Maurice Sterk van Koop 
Lenstra Makelaars en Peter Kruit 
van EKZ Makelaars gaan de ver-
koop van de woningen  begelei-
den. Beiden laten zich enthousi-
ast uit over de plannen en de aan-
komende nieuwbouw van deze 

Nieuwe woonwijk in Uithoorn: 

‘Aangenaam Legmeer’

wijk. Vooral de locatie doet het in 
hun ogen goed met goede aan-
sluitingen op het OV, waaronder 
de HOV busbaan naast de wijk en 
de komst van de Amsteltram. De 
prima ontsluiting via de nabijge-
legen N201 naar de A2 en de A4/
A5 is een pré, maar vooral ook 
de stijl van de woningen die toe-
komstgericht zijn in het gebruik 
van energie. De makelaars wijzen 
ook op de talloze faciliteiten in de 
buurt zoals sport, winkelcentra en 
scholen maar ook toeristisch ge-
zien mag de omgeving waarin de 
wijk is gelegen, er zijn. 

Grote belangstelling
Maurice wijst op de grote be-
langstelling die er al is van ge-
gadigden voor een woning in de 
nieuwe wijk waarvan de prijzen 
uiteenlopen vanaf 380.000 tot 
620.000 euro. “Het is allemaal via 
Facebook en online gegaan. Zelfs 
voordat de woningen gebouwd 
worden zijn ze bij wijze van spre-
ken al verkocht. Inmiddels heb-
ben zich voor dit project van 53 
woningen al ruim 1.500 mensen 
gemeld die bij wijze van spreken 
voor het hek staan te dringen! 
Donderdag 28 juni om 17.00 uur 
ging de digitale inschrijving van 
start en die sluit op donderdag 
5 juli om 23.59 uur. Het kan niet 
anders dan de woningen via lo-
ting zullen worden toegewezen. 
Ik vertel dit om te onderstrepen 
hoeveel mensen er op zoek zijn 
naar een woning in Uithoorn en 
dan hebben we het hier toch over 
het hogere segment met een luxe 
keuken, lux sanitair en lux tegel-
werk. Wie voor een Triodos hypo-
theek kiest kan voor duurzaam-
heidspakketten kiezen om de wo-
ning nog duurzamer en energie 
armer te maken. Je gaat daarmee 
wel meer investeren, maar daar-
voor krijg je wel een rentekorting 
op je hypotheek.” Aldus Mauri-
ce. Wie meer wil weten over Aan-
genaam Legmeer zou daarvoor 
de website www.aangenaamleg-
meer.nl kunnen bezoeken, iets 
wat overigens de moeite waard is!
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Mijdrecht –  De Hoflandschool 
had afgelopen vrijdag dub-
bel feest. Op deze dag telde de 
school precies tweehonderd leer-
lingen.  De school vierde deze 
dag ook het jaarlijkse zomerfeest.  
Maylin werd deze dag 4 jaar en 
was daarmee op haar verjaardag 
precies de tweehonderdste leer-
ling. Natuurlijk werd zij tijdens 
het feest extra in het zonnetje ge-
zet en toegezongen door de aan-
wezigen. De school heeft in haar 
bijna 45 jarig bestaan nog nooit 

Tweehonderdste leerling 
op de Hoflandschool

eerder zoveel leerlingen gehad. 
De leerlingen werden daarom al-
lemaal getrakteerd op een ijsje. 
Tijdens het zeer zonnige feest 
was het een gezellige drukte op 
het plein. Alles was in het the-
ma van het circus.  Er waren ver-
schillende activiteiten te doen. 
Er was een snackkar, je kon je la-
ten schminken, er was een bingo 
en je kon lekker springen op een 
van de twee springkussens. Het 
was een mooie afsluiting van het 
schooljaar. 

Regio- Al vele jaren een vas-
te traditie op De Eendracht: 
het weekje kamp op Texel. Ja-
renlang zien ze daar naar uit 
en het vormt één van de vas-
te hoogtepunten van het laat-
ste leerjaar in groep 8! Daar ga 

je natuurlijk niet zomaar naar 
toe, daar zit een lange voorbe-
reiding aan vast. De leerlingen 
leren van alles over Texel door 
middel van een werkboek en 
kennen het landkaartje van 
Texel al uit hun hoofd nog 

voor ze voet aan wal zetten 
op het prachtige eiland. Op 
de zeer vroege morgen ver-
trekt de bus met wat licht ge-
spannen leerlingen die tóch 
eerst nog even het toilet be-
zoeken voordat de bus gaat. 

Alle ouders en leerkrachten 
van team De Eendracht staan 
klaar om de kinderen uit te 
zwaaien. Als ze eenmaal op 
Texel aankomen staan de fiet-
sen al klaar en begint er een 
week van fietsen over het ei-

land naar allerlei hoogtepun-
ten. Het weer zit wel heel erg 
mee, en er wordt volop geno-
ten van ‘buiten zijn’.. Het on-
derkomen in een zeer ‘Okay 
hotel’ bevalt prima en daar re-
laxen de leerlingen het nodi-

ge om weer moed te verza-
melen voor de volgende gro-
te fietstocht. Op vrijdag ko-
men ze weer thuis... vermoei-
de koppies van drukke boei-
ende dagen (én nachten!), 
maar wat was het geweldig.

Groep 8 van De Eendracht geniet van een weekje Texel!
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 28 juni 
vond alweer de 39e en de voor-
laatste speelronde van dit sei-
zoen in de Schutse plaats waar-
aan ondanks de verzengende hit-
te toch nog door 35 enthousias-
te kaartliefhebbers werd deelge-
nomen. De afgetekende winnaar 
werd deze avond Jan de Kuij-
er met een totaal score van 7653 
punten. Om de overige ereplaat-
sen werd fanatiek gestreden. Uit-
eindelijke wist Egbert Verkerk 
met 6974  punten beslag te leg-
gen op de 2e plaats terwijl Ge-
rard Compier en Corrie Smit ge-
lijk eindigde met 6951 punten 
waardoor zij beiden deze avond 
derde werden. Als laatste eindig-
de deze avond Riet de Beer. Waar-
schijnlijk had zij nog last van een 
jet-leg waardoor zij met moeite 
4598 punten wist te scoren. Door 
dit resultaat werd de poedelprijs 
haar deel. De hierbij behorende 
troostprijs, een heerlijke fles wijn, 

zal haar dan ook de eerstvolgen-
de kaartavond worden uitge-
reikt. De marsenprijzen, bestaan-
de uit een door DUO plant ver-
zorgt prachtig bloemenboeket, 
waren deze avond voor Gaby Ab-
desselem, Jan de Kuijer, Dora van 
der Steen en Jacqueline van den 
Bergh terwijl de cadeaubonnen, 
eveneens te besteden bij DUO 
plant, in deze categorie gewon-
nen werden door Ria Smit, Corrie 
Compier, Tinus Smit en Els Luij-
ten. De marsenprijzen bestaande 
uit een fles verrukkelijke wijn gin-
gen deze keer naar Dora van der 
Steen, Gerard Compier, Jaap den 
Butter, Mia Kenter en Jan de Kuij-
er. Alle winnaars van harte profi-
ciat. De laatste kaartavond van dit 
seizoen vindt plaats op donder-
dag 5 juli in de Schutse, Merode-
laan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 
uur. Om dit seizoen leuk af te slui-
ten is dan ook iedereen  weer van 
harte welkom.

Koel Zomerbridge 
ondanks hittegolf
Regio - Dankzij de onvolprezen 
locatie blijft het aangenaam spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. 
De vierde avond viel het hoog-
ste percentage van 66,67% te be-
wonderen in de C- lijn, gepres-
teerd door Maria Baas & Klaas 
Verrips. Bep Schumacher & Ida 
Veenstra scoorden ook een zesti-
ger van 60.42% en Mieke Peeters 
& Rie Bezuijen bleven eveneens 
dicht bij de top door 59,72% op te 
halen. Daarna waren de te verde-
len procenten bijna op en alleen 
Jannie Aarsman & Marijke Knib-
be hielden er nog precies 50% 
aan over als vierde paar. De B- lijn 
was getuige van een uitstekende 
samenwerking tussen Joyce Ude-
ma & Ger van Praag die daardoor 
eerste werden met 60,76%. Op 
twee eindigden Viviane & Henny 
van Nieuwkerk daar vlak achter 
met 60,07% gevolgd door Atie de 
Jong & Refina van Wijngaarden 
die op 59,03% uitkwamen. Mar-
ja Hartmann & Joop Koeman lie-
ten 55,90% noteren en Renske & 
Kees Visser sloten de top af met 
53,82% als vijfde paar.

A lijn
In de A- lijn trokken Janny Streng 
& Margot Zuidema aan het lang-
ste eind met een prima 64,88%. 
Gerda Schavemaker & Jaap Ken-
ter voerden de achtervolgers aan 
met 59,82%, gevolgd door Johan 
Le Febre & Wim Slijkoord die als 
derde 58,93% verzamelden. Car-
la Dijksman & Truus Groot de-
den het met 56,55% als vierde 
ook goed en waren zo Joop van 
Delft & Frans Kaandorp, toch niet 
de minsten die op 56,25% eindig-
den, net te slim af. 
Laat u zich vooral niet weerhou-
den door de hoge buitentempe-
ratuur. Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn is in deze dagen werkelijk 
een bridgeoase waar u met een 
koel hoofd nieuwe energie kunt 
opdoen. 

Inschrijven kunt u via e-mail: ger-
daschavemaker@live.nl, 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 euro per paar.

Golfclub Veldzijde
Dames Senioren 1 
Landskampioen
De Ronde Venen - Het is ze ge-
lukt! In een zinderende finale te-
gen de Eindhovense wisten de 
dames van het senioren 1 team 
van Golfclub Veldzijde met 30 te-
gen 28 gewonnen matches uit-
eindelijk te winnen met 4-2. Daar-
mee mag het team zich Lands-
kampioen noemen. Na de ge-
bruikelijke 6 competitiewedstrij-
den mocht het team meedingen 
naar de titel. Twee dagen achter-
een hebben de dames gespeeld 
voor het Nederlands Kampioen-
schap. Donderdag speelden zij 
de halve finale in Eindhoven te-
gen de Hooge Graven uit Ommen 
en wonnen deze wedstrijd met 
6-0. Vrijdag moesten de dames 
weer vroeg op pad om naar Hank 
te gaan om daar voor het kampi-

oenschap te spelen. Er moest ge-
speeld worden op Kurenpolder, 
een heel lastige baan. Het was 
bovendien ontzettend warm en 
de wedstrijd van de dag ervoor 
zat de dames nog aardig in de be-
nen. Na de singles stond Golfclub 
Veldzijde met 21-18 voor. Pas na-
dat de laatste flight binnen was, 
na de greensomes, wisten de da-
mes dat met 2 gewonnen holes 
het kampioenschap binnen was. 
Het lag ontzettend dicht bij el-
kaar en was met recht een zinde-
rende finale. 
De speelsters van Golfclub Veld-
zijde hebben na 3 jaar achtereen 
promoveren het hoogst haalba-
re gehaald: het landskampioen-
schap! Bij Golfclub Veldzijde zijn 
we daar maar wat trots op.

v.l.n.r. Femia Bosman, Nelleke Arends, Tine ‘t Hoen, captain Marianne Cor-
man, Margriet Kemperman, Hermien Blommers en Thea Moen ( Tineke 
van t Hoog was op vakantie)  - Golfclub Veldzijde

Loting Tour de Kwakel  
4 juli
De Kwakel - Traditioneel vindt 
de woensdag voor de start van 
de Tour de France de loting van 
de Tour de Kwakel plaats. De 100 
deelnemers worden verdeeld over 
20 ploegen, die met elkaar de 
strijd aan gaan in het ploegenklas-
sement. De leden van de leidende 
ploeg dragen de gele petten. Zij 
worden bij de huidige weersom-
standigheden ook nog wel eens 
de lijdende ploeg genoemd. Dit 
jaar start de Tour de Kwakel zonder 
één van zijn trouwe deelnemers, 
Adrie Voorn Krul, die ons in het af-
gelopen jaar helaas ontvallen is. 
Aai wist in zijn laatste Tour nog 
samen met zoon Jim Voorn, Willy 
Turk, Joris Voorn en Jacco Lauwers 
het ploegenklassement te winnen. 
De Tour de Kwakel is hem dank-
baar voor zijn inzet bij het verzor-
gen van bloemen en het inrichten 
van het nieuwe Tourhome.

Deelnemers
Zoals gezegd worden de deelne-

mers woensdag verdeeld over 20 
ploegen, die dit jaar de namen 
van fietsonderdelen dragen. Daar-
mee variëren de namen van “Bin-
nenband” tot “Zijwieltjes”. De deel-
nemers die vorig jaar in de top 20 
eindigden zijn dit jaar kopman van 
hun ploeg en geplaatst bij de lo-
ting. Zij zullen gezelschap krijgen 
van schaduwkopmannen, super-
knechten, knechten en waterdra-
gers. Na de vlot verlopen pilot van 
vorig jaar zal de loting ook dit jaar 
door Jan van Alen voltrokken wor-
den. Gebleken is dat Jan niet van 
lotje getikt is en niet in zeven slo-
ten tegelijk loopt. Per slot van re-
kening wil de Tourdirectie een 
plot voorkomen en het noodlot 
niet tarten. Jan zal niet aan zijn lot 
overgelaten worden. Vrouw Mart-
ha zal zijn koppie goed in de lotion 
zetten. Het Tourhome zal woens-
dag (4 juli) vanaf 20.00 uur voor 
het eerst geopend zijn dit jaar. De 
loting zal rond 20.30 uur plaatsvin-
den.

GVM’79 scoort super op 
recreantenwedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
ging de recreanten groep van 
GVM’79 naar Kortenhoef, alwaar 
ze met bijna 30 turners en turn-
sters in actie kwamen. De jon-
gens hadden zich onder leiding 
van Menso heel goed voorbereid 
en zwaaiden aan de brug alsof ze 
nooit anders deden. Het bracht 
Jack op een 2e plek en Kyan op 
de 3e plek. Van de jongste heren 
was het Pepijn die het podium 
wist te bereiken (2e). Daphne was 
direct in haar element en haal-
de maar liefst 9,300 op spong. 
Dit mooie resultaat bracht haar 
uiteindelijk een zilveren medail-
le. In ronde 2 was er veel te doen 
met maar liefst 10 turnsters op de 
wedstrijdvloer. Het publiek kwam 
ogen te kort.  De jong talenten 
Jaelynn, Gwenn, Mila en Noa lie-
ten zien dat zij dit jaar al wat 
meer hebben getraind. Vooral op 
sprong waren de meiden onver-
slaanbaar. Gwenn (3e) en Jaelynn 
(1e) mochten aan het eind op het 
podium komen. 

Gelijk
De andere 6 turnsters moesten 
op hetzelfde moment turnen op 

de andere baan en werden pri-
ma begeleid door trainster Es-
ther en assistente Karlijn. Sophie 
(2e), Roos (3e namen voor GVM 
de prijzen mee naar huis, nadat 
zij zeer nette oefeningen lieten 
zien.. In ronde 3, zeven GVMérs 
in actie die allemaal een andere 
specialiteit hebben. Jade blonk 
uit op vloer, helaas met kleine val. 
Marieke was sterk op brug. Maud 
deed het netjes op vloer en Li-
sa was een kei in sprong. Van de-
ze vier meiden mocht Jade de zil-
veren medaille meenemen. Jayna 
en Iris hadden zware concurren-
tie van de andere verenigingen. 
Jayna werd 2e op de brug en van 
Iris was balk het beste onderdeel. 
Zoë maakte dit jaar de overstap 
van de Kwakel naar Mijdrecht en 
dat is haar goed bevallen. Door 
een nette balk en vloeroefening 
kreeg ze een bronzen medaille 
mee naar huis.. Ronde 4. Amilie 
was al zo snel weg op sprong dat 
de jury geen tijd had om te kijken. 
Asma was super strak op brug en 
Ihsen scoorde hoog op sprong. 
Amilie (1e) en Asma (2e) mochten 
op de hoogste 2 treden van het 
podium plaats nemen. 

HV Mijdrecht sluit seizoen
Mijdrecht - Onze club heeft het 
seizoen afgesloten met het al-
tijd gezellige familie toernooi. 
Een toernooi waarin de kinderen 
en ouders samen tegen andere 
teams spelen. U begrijp het. Het 
gaat om de fun en dat de kinde-
ren lekker kunnen spelen. Dit jaar 
was het thema “Italië” en elk team 
heeft veel moeite gedaan om hier 
een mooie invulling aan te geven. 
Dit jaar hadden ze 18 enthousias-
te teams, die uitrustingen hadden 
als Romeinen, gondelaars, pizza 

koks, maffia en verzien het maar 
zelf. Elk team heeft 4 keer ge-
speeld. En de winnaar is: nee daar 
doen ze niet aan, maar het team 
wat het origineelst en gezelligst 
was zou winnen. Maar toen had-
den ze een probleem, want er sta-
ken 2 teams bovenuit en 1 win-
naar kiezen, zou het andere team 
te kort doen. Dus dit jaar 2 win-
naars: Partizipizza en Gondeliers 
& Gondelerinnen. Iedereen een 
mooie zomervakantie. In Augus-
tus gaan we weer van start.

Teamuitje Argon MO13-1
Mijdrecht - Op donderdag 28 ju-
ni genoten alle 14 meiden van 
Argon MO13-1 van een welver-
diend teamuitje bij Jumpers in 
Amstelveen. Het is een pittig sei-
zoen geweest, ze waren dan ook 
gepromoveerd naar de 2e klasse 
omdat ze najaarskampioen wa-
ren geworden. Een uur lang heb-
ben de meiden gesprongen en 

zich prima vermaakt. Na het eten 
volgende natuurlijk nog een ijs-
je, wat snel op moest, want het 
was ontzettend warm, zowel bin-
nen als buiten. Het was een gezel-
lige afsluiting van dit voetbalsei-
zoen voor de meiden van Argon 
MO13-1. We bedanken de Club 
van 100 van Argon die dit moge-
lijk heeft gemaakt! 

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijs klaverjassen 
op vrijdag 6 juli 2018 om fraaie 
prijzen in Cafè de Merel Arken-
park MUR nr 43 te Vinkeveen. Er 
worden vier rondes van zestien 
giffies gespeeld en dan wor-
den de punten bij elkaar op-
geteld en is de winnaar of win-
nares bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de in-
schrijving 19.45 uur. Ook zal er 
een tombola gehouden wor-
den met schitterende prijzen. 
Tel. van Cafè de Merel is 0297-
263562 Arkenpark Mur 43  Vin-
keveen Email thcw@xs4all.nl. 
Tevens is er ook de prijs uitrei-
king van het afgelopen seizoen 
wie er kampioen geworden is. 
Dus 6 juli is de laatste klaverjas-
avond van dit seizoen.

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt;
1 Sonja v.d. Waa 
met 6838 punten
2 Sjaan Kolenberg 

met 6769 punten
3 Cees Zaal 
met 6749 punten
4 Dora v.d.Steen 
met 6724 punten
5 Frans v.d. Wijngaard 
met 6664 punten
                
En de poedel prijs was de-
ze avond voor Greet Koot 
met 5245 punten. Hier volgen 
de data voor de prijsklaver-
jas avonden voor 2018/2019 
te starten met het Open Ron-
de Venen Klaverjas kampioen-
schap op vrijdag 14 septem-
ber, dan de volgende data voor 
2018, 28 september, 12 en 26 
oktober, 9 en 23 november, 7 
en 21 december, voor 2019 is 
het 4 en 18 januari, 1 en 15 fe-
bruari, 1, 15 en 29 maart, 12 en 
26 april, 10 en 24 mei, 7 en 21 
juni en als laatste avond 5 juli. 

Alle datums zijn onder voorbe-
houd
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Gezellig bridge bij ABC!!
Regio - Wie heeft er zin om de-
ze gezellige bridgeclub te ko-
men versterken? Door wat afmel-
dingen i.v.m. hoge leeftijden, is er 
weer ruimte voor nieuwe leden. 
ABC is een club voor dames en he-

ren en zij bridgen op donderdag-
ochtend van 9.00 tot 12.30 uur. In 
het  Buurthuis bij de Rome in Uit-
hoorn. U bent van harte welkom! 
Kom het eens proberen. Voor 
meer informatie, tel. 0297 562563

Gratis leren bridgen bij 
de BVU
Regio - Al eens overwogen om 
het bridgen onder de knie te krij-
gen, hak dan nu de knoop door. 
Bridgevereniging Uithoorn (BVU) 
biedt per september weer de mo-
gelijkheid om wekelijks gratis les-
sen te volgen voor o.a. beginners 
of thuisbridgers en ze klaar te sto-
men voor het bridgen in clubver-
band (ook het verbeteren van de 
bridgecapaciteiten behoort tot 
de mogelijkheden). In gemiddeld 
15 lessen (lessen van ca. 3 uur) 
worden deelnemers in groepen 
van 4 personen (dat is 1 bridgeta-
fel, dus privéles) bekend gemaakt 
met het bridgespel. Na het volgen 
van de lessen zijn de deelnemers 
in staat om met gelijkwaardige 
tegenstanders aan de wekelijk-
se clubavonden deel te nemen. 
De lessen vinden plaats in Uit-
hoorn in huiselijke sfeer (in over-
leg op dinsdagmiddag/-avond of 

woensdagmiddag/-avond) onder 
leiding van Hans Wagenvoort.

Ter informatie: 
De BVU is een bridgevereniging 
die van september t/m mei zijn 
clubavond heeft op de maan-
dag in sporthal De Scheg in Uit-
hoorn en speelt in drie lijnen (A, 
B en C-lijn) naar sterkte. De BVU 
is geen club die streeft naar het 
hoogst (bridge technische) haal-
bare; gezelligheid en speelplezier 
staan voorop. Wat bij ons geldt is 
dat de meerderheid het naar zijn 
zin heeft om in verenigingsver-
band iets te doen/presteren; eli-
tair bridgegedrag is niet ons ding. 
Belangstelling? Neem dan voor 
aanmelding of nadere informatie 
contact op met Hans Wagenvoort 
bereikbaar onder telefoonnum-
mer 06 53 368948 of via zijn Email 
wagenvoorthans@gmail.com.

Jeugdtoernooi 
tafeltennis Veenland
Regio - Ondanks de warmte 
stortten 13 jeugdspelers zich in 2 
klassen op het tafeltennis, aange-
moedigd door een goed gevul-
de eretribune met ouders. In de 
B jeugd was er een zeskamp met 
een finale aan het eind. Span-
nend werd het vooral tussen Jari 
en Wim, waar Jari in 5 games won. 
Ook de tweeling Sem en Rick wis-
ten in een spannende 5 gamer 
dat Sem nipt won met 11-9. Pieter 
en Jari speelden met 4 gewonnen 
wedstrijden de finale, waarin Pie-
ter met mooie forehand aanvals-
ballen de 1e plaats veroverde, Jari 
en Wim werden 2e en 3e.

A jeugd
Bij de A jeugd was Stijn de over-
tuigende winnaar bij de drie-
kamp. In de vierkamp waren Vic-
tor en Martijn duidelijk te sterk 

voor Nick en Benjamin. De fina-
le tussen Victor en Martijn was 
bloedstollend. Voorgaande ja-
ren won Victor steeds… Martijn 
was vastbesloten het tij nu te ke-
ren. Hij won de eerste 2 games 
ruim door bliksemsnelle aanvals-
ballen. Victor bleef onverstoor-
baar en haalde met zeer goed ge-
plaatste blokballen de volgen-
de 2 games binnen. In de beslis-
sende game bleef Martijn gecon-
centreerd de aanval zoeken en 
ademloos zag het publiek  dat 
hij jeugdkampioen werd met 11-
8 en de wisselbeker in ontvangst 
mocht nemen. Benjamin werd 
3e. De NTTB beslist binnenkort of 
Victor en Martijn in de landelijke 
B jeugd mogen meespelen we-
gens hun hoge persoonlijke re-
sultaten: een kroon op hun har-
de trainen!

Zwarte band voor Otto 
Koedoder 
Regio - Horangi taekwondoka 
Otto Koedoder heeft tijdens het 
nationale dan-examen van juni 
2018 zijn eerste dan taekwondo 
behaald, dit is hetzelfde als de be-
kende zwarte band. De danexa-
mens worden nationaal georga-
niseerd en werden deze keer ge-
houden in Vianen. De Taekwon-
do Bond is in Nederland de eni-
ge organisatie die officieel de eer-
ste dan, zwarte band, en hoger 
uit mag reiken. Binnen de eigen 
taekwondoschool, Horangi, kun-
nen de voorgaande geel, groen, 
blauw en rood gekleurde banden 
worden gehaald, verspreid over 9 
examens.
 
Onderdelen
Op een zwarte bandexamen tae-
kwondo moet de kandidaat be-
wijzen dat hij of zij een aantal 
vaardigheden bezit. De taekwon-
dosport wordt ingedeeld in ver-
schillende onderdelen. De dag 
begint met een schriftelijke toets 
over Koreaanse benamingen 
van technieken en lichaamsde-
len. Het is immers een Koreaan-
se sport. Bij het onderdeel poom-
se voer je individueel een vast-
staande reeks technieken uit. Het 
gaat hierbij om de lichaamsbe-
heersing, technieken, kracht en 
uitstraling. Bij de stapssparring 
laat je zonder te raken zien con-
trole te hebben over je technie-
ken ten opzichte van een tegen-

stander. Vervolgens valt je tegen-
stander je aan met diverse gre-
pen en verwurgingen waar je snel 
en efficiënt op moet reageren. Tij-
dens het sparren laat je zien dat 
je inzicht hebt in het (olympische) 
spel waarbij je punten scoort 
door je tegenstander te raken. Als 
laatste komt de breektest. Met 
kracht en precisie moet je plan-
ken van 18 millimeter door slaan 
en trappen door middel van goe-
de technieken.

Lucky Stable sluit het 
wedstrijdseizoen af
Regio - Zaterdag 30 juni was de 
jaarlijkse dressuurwedstrijd van 
Lucky Stable. Kinderen vanaf ni-
veau 2 kunnen meedoen aan de 
wedstrijd. Een ervaren ruiter rijdt 
voorop gevolgd door 2 wedstrijd 
ruiters. Vanaf niveau 4 rijden de 
ruiters alleen in de bak en moeten 
zij zelfstandig een proe�e rijden. 

Onze proeven worden beoor-
deeld door vaste juryleden, de-
ze mensen zijn op de hoogte van 
onze les methode waardoor zij 
goed kunnen beoordelen. Aan 
het einde van de dag is er een pa-
rade gereden. 25 Paarden in de 
bak onder begeleiding van mu-
ziek altijd weer een spektakel! 
Aansluitend aan de parade kwam 
de prijsuitreiking. 

De 1ste plaatsen gingen uit naar
Niveau 2 221 punten 
Kira Trimborn
Niveau 3 220 punten 
Thamar v Kreuningen
niveau 4 215 punten 
Lieke Samson
niveau 5 212 punten 
Fleur Rademaker
niveau 6 218 punten 
Sophia vd Zwet
Niveau 7/8 227 punten 
Claudia Tas
Eigen paarden   189,5 punten 
Sterre van Bemmel

De dag kampioen was Claudia Tas 
met maar liefst 227 punten, gefe-
liciteerd! Alle ruiters, juryleden en 
vrijwilligers bedankt voor deze 
gezellige dag. 

Winst en verlies voor 
Thamen honkballers
Uithoorn - Woensdagavond gin-
gen de honkballers van Thamen 
op bezoek bij The Herons in Heer-
hugowaard. The Herons weet in 
de gelijkmakende eerste inning 
meteen te scoren 1-0.  Thamen 
scoort in de tweede inning met-
een twee punten na een aantal 
veldfouten, 1-2. In de derde in-
ning komen de Thamen heren op 
stoom, honkslagen van Schou-
ten, Benner, Groen en van Loe-
nen zogen voor de eerste punten. 
Blonk bereikt de honken na een 
veldfout en ook Vogelaar en Koo-
le slaan een honkslag, 1-8. In de 
gelijkmakende inning scoort The 
Herons na drie honkslagen op 
rij, 2-8. The Herons weten zich in 
de gelijkmakende vierde inning 
weer terug te slaan in de wed-
strijden na diverse honkslagen 
en een aantal veldfouten en dan 
is het opeens weer spannend, 
8-8. In de vijfde inning pakt Tha-
men weer de voorsprong en na 
wat honkslagen en een vier wijd 
staat er opeens weer 8-13. In de 
zesde inning weet Koole ook nog 
te scoren voor Thamen, 8-14. Tha-
men gooit daarna de deur op slot 
en The Herons weet alleen in de 
negende inning nog een puntje 
terug te pakken, 9-14.

Zondagavond
Zondagavond mochten de Tha-
men honkballers weer aan de bak 
tegen HCAW (H3), de koploper in 
de eerste klasse. Thamen had de 
kaarten in handen om voor een 
stunt te gaan zorgen, echter het 
tijdelijk stopzetten van de wed-
strijd zorgde voor een omme-
keer in de wedstrijd in het voor-
deel van HCAW. Thamen had na 
5 volledige innings een 3-5 voor-
sprong en weet er na de onder-
breking i.v.m. het slechte zicht 
door de ondergaande zon nog 
twee punten bij te scoren, 3-7. 
Alleen de Thamen defensie weet 
het goede spel uit de eerste in-
nings niet door te pakken en 
HCAW weet in de gelijkmaken-
de inning de stand al terug te 
brengen naar 6-7. Thamen komt 
in de zevende inning nog dicht-
bij scoren, maar HCAW pakt door. 
De routiniers uit Bussum scoren 
in de gelijkmakende inning nog 
vijf punten en dan is het 11-7. De 
scheidsrechters stoppen dan de 
wedstrijd omdat er na 22.30 uur 
niet meer aan een nieuwe inning 
mag worden begonnen. Komen-
de zondag 8 juli, om 14.00 uur, 
gaan de heren op bezoek bij Blue 
Devils in Meppel.

Leren wildwatervaren? 
Dat kan bij MdR!!
Uithoorn - Kanovereniging Mi-
chiel de Ruyter organiseert een 
spetterende kajak wildwater cur-
sus. De wildwater cursus is voor 
beginners en is zeer geschikt voor 
volwassenen en kinderen vanaf 
10 jaar. De cursus start op zater-
dag 1 september en duurt 10 we-
ken. Op de Amstel leer je op een 
speelse manier de basisvaardig-
heden die nodig zijn voor wild 
water. We oefenen op de wildwa-
terbaan in Hardenberg en gaan 
dan naar het echte wilde water 
op de Erft in Duitsland. De cursus 
wordt afgesloten met een week-
end wildwatervaren in de Arden-
nen. We zullen ook aandacht be-
steden aan de theorie, kleding en 
veiligheidsaspecten. Het bijzon-
dere van wildwatervaren is dat 
volwassenen en kinderen dit heel 
goed samen kunnen doen. De 
snelheid van het varen wordt na-
melijk bepaald door de stroming.  
Zo wordt de cursus een spannen-
de ervaring voor zowel volwasse-
nen als kinderen. 

Uniek
In 2010 organiseerde MdR de-
ze unieke cursus voor het eerst, 
het was meteen een groot suc-
ces! Inmiddels hebben zo’n 40 
volwassenen en kinderen in kor-
te tijd de basis van het kajakken 
geleerd en samen enorme avon-
turen beleefd.   Om deel te ne-
men aan de wildwater cursus is 
geen kano-ervaring vereist. Wel 
moeten deelnemers goed kun-
nen zwemmen.  Kajak, peddel en 
zwemvest kunnen van de vereni-
ging worden gebruikt. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 12. De 
begeleiding wordt verzorgd door 
goed opgeleide instructeurs van 
MdR. 

De cursus start zaterdag 1 sep-
tember en duurt tot eind okto-
ber. De instructie is op zaterdag-
ochtend van 9.15 tot 10.30 uur. 
Meer informatie kunt u vinden 
op www.mdr.nu. U kunt zich op-
geven door een mail te sturen 
naar kano@mdr.nu.
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