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Kunstwerk Stieren in 
Vinkeveen behouden

‘De Twee Stieren’ is een werk van 
Adriaan van der Weijden (1910-
1971). Het is één van de weinige 
werken die nog over zijn van de-
ze kunstenaar, die vooral in ste-
den werkte. Wethouder Becker, 
verantwoordelijk voor kunst en 
cultuurhistorie, is tevreden dat 
dit werk op deze locatie kan blij-
ven. “Dit kunstwerk is niet alleen 
bijzonder mooi, het heeft ook een 
sterke relatie met het agrarisch 
karakter van onze gemeente. Ik 

ben blij dat wij met Heemschut 
en Stedin een oplossing hebben 
gevonden.”

Huidige tijd
Voor de energietransitie en de ei-
sen van de huidige tijd, is het ver-
vangen van het elektriciteitssta-
tion noodzakelijk. Wens van de 
gemeente en erfgoedvereniging 
Heemschut was dat bij de sloop 
het kunstwerk behouden zou 
blijven. Om de waarde te bena-

drukken, schreef Heemschut een 
rapport over het kunstwerk. Ste-
din onderzocht vervolgens drie 
scenario’s. De beste oplossing 
blijkt om het kunstwerk los te za-
gen en op een sokkel te plaatsen. 
Hierdoor blijft het beeld behou-
den op de originele locatie en is 
het vanaf 2020 beter zichtbaar 
vanaf de Groenlandse Kade. Be-
naissa el Hammadi, directeur as-
set management Stedin, is tevre-
den met deze manier van werken: 
“Met de invoering van de omge-
vingswet wordt overleg met sta-
keholders een voorwaarde bij 
ontwikkelingen. Stedin wil zoveel 
mogelijk hierop voorsorteren zo-
dat er gedragen keuzes gemaakt 
worden. De samenwerking rond 
‘De Twee Stieren’ is een voorbeeld 
van deze manier van werken.”

De Ronde Venen - Wie van de A2 richting Vinkeveen rijdt, ziet van-
af de afrit een groot kunstwerk met blokken. Het is niet iedereen 
meteen duidelijk wat het kunstwerk toont: het verbeeldt twee 
stieren in een weiland. Het kunstwerk van 10 bij 3 meter uit 1959 
dreigde verloren te gaan bij de sloop van het verouderde elektri-
citeitsstation. Gelukkig hebben eigenaar Stedin, erfgoedvereni-
ging Heemschut en de gemeente een oplossing gevonden waar-
bij het kunstwerk behouden blijft. 
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Utrecht 
Oudkerkhof 11 
030 - 2314984

Hilversum 
Vaartweg 4  
035 - 6247194

Bilthoven 
Julianalaan 43
030 - 2287451

Mijdrecht 
Dorpsstraat 74
0297 - 281054

MATRASSEN, BOXSPRINGS 
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

Nieuwe Meerbode

Mijdrecht: omg. Houtzaagmolen, Viergang,
  buitenkruier (270 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Wilnis - De maand juni is voor de 
haringliefhebber een belangrijke 
maand. De nieuwe haring wordt, 
soms vroeg een ander keer laat, 
maar altijd op tijd in deze maand 
aangeboden aan de vele liefheb-
bers van dit zeebanket. Dus ook 
in de Ronde Venen. Traditiege-
trouw staat op dinsdag 25 juni vis-
boer Klaas Heek op het Raadhuis-
plein in Wilnis vanaf 18.00 uur ge-
reed om namens en gesponsord 

door de ondernemersvereniging 
van Wilnis het aanwezige publiek 
te trakteren op het heerlijke (en 
gratis) zeebanket. Dat de inwo-
ners van Wilnis (en daarbuiten) dit 
waardeert blijkt wel uit de grote 
opkomst in voorgaande jaren. Dat 
de haring onder het genot van een 
drankje en de zeewaardige klan-
ken van Shanty & zeemanskoor 
de Turfschippers ook dit jaar weer 
goed zal smaken spreekt voor zich.

Haringhappen met de 
Turfschippers

Mijdrecht – Tegen de zin van de 
fractie van de ChristenUnie-SGP, 
maar vast staat dat binnenkort 
het symbool van het gemeente-
wapen van Mijdrecht zijn vaste 
plaats (sinds 1962) in het plant-
soentje aan de Raadhuislaan in 
Mijdrecht daar verlaten. Met de 
reconstructie van het kerkplein 
bij de Janskerk aan de Kerklaan in 
Mijdrecht is in een intentieover-
eenkomst met gemeente en kerk-
bestuur, bedongen dat dat beeld-
je dan op het nieuwe plein bij de 
Janskerk geplaatst gaat worden, 
zo vertelde wethouder Beckers 
afgelopen week op vragen van 
commissielid Ton van Sligten-
horst van de ChristenUnie-SGP. 
Hij vroeg de wethouder waar-

om het college dat “zomaar, zon-
der enig overleg met raad, ande-
re kerkbesturen of omwonenden, 
hadden beslist. College zegt Jans-
kerk, maar waarom? Er zijn vier 
kerken die in aanmerking zouden 
kunnen komen. Het beeldje staat 
nu op een centrale plaats. Ik weet 
het college hoeft formeel geen 
toestemming te vragen, maar het 
even overleggen en bespreken is 
wel zo netjes”, aldus van Sligten-
horst. Wethouder Marja Becker 
gaf direct toe dat de communi-
catie beter had gekund: “maar er 
ligt nu een intentieovereenkomst 
met het kerkbestuur en wij moe-
ten gemaakte afspraken nako-
men. De Janskerk wilde dit”, al-
dus Beckers. “Dus twee leden van 

een kerkbestuur vinden dat leuk 
en dan geeft u toe? Dat is wel erg 
kort door de bocht. U spreekt dit 
af en er is niks meer aan te doen. 
Ook de omwonenden moeten via 
het kerkblad lezen dat het beeld-
je verdwijnt”, aldus Sligtenhorst. 

Lam Gods
Als je iets meer in de achter-
grond duikt van dit wapen van 
Mijdrecht, oftewel het Lams Gods 
is een plaats op het plein bij de 
Janskerk geen vreemde keus. 
Meer dan 700 jaar geleden was 
de provinciale overheid ‘het ka-
pittel van St Jan. In hun wapen 
stond ook het Lam Gods. . Het wa-
pen van Mijdrecht is afgeleid van 
dit kapittel die van 1085 tot 1811 
de bestuurders van Mijdrecht 
waren. Een kapittel was het be-
stuurscollege, dat oorspronkelijk 
namens de bisschop, het werke-
lijke gezag had over de gebieden 
van het bisdom. In 1811 toen Ne-
derland in handen kwam van het 
Franse keizerrijk en alle bezittin-
gen van het kapitel staatseigen-
dom werden, werd ook de ge-
meente Mijdrecht gevormd. In 
een van de klokken in de toren 
van de Janskerk is ook een afbeel-
ding van het Lams Gods te vin-
den. Wanneer het beeld wordt 
verplaatst is nog niet bekend. Er 
zal in overleg met de omwonen-
den naar een ander kunstwerk 
worden gekeken.

Symbool van gemeentewapen 
van Mijdrecht ‘verhuist’

Vermist
Mijdrecht - Vermist sinds 06-
06-2019 in de buurt van recre-
atiepark De Kromme Mijdrecht: 
Smurf is een vrouwtje en is gehol-
pen, ze is een Europese korthaar, 
ze is lichtgrijs en cypers gete-
kend, haar baasje mist haar heel 
veel. Tel. 06-10843461.

Smit Schoenen 
genomineerd 

voor ‘Beste van 
Nederland’

Mijdrecht - Smit schoenen is ge-
nomineerd voor ‘De Beste Van 
Nederland’ van de 2600 schoe-
nenwinkels zitten ze bij de laatste 
10 wat natuurlijk een top presta-
tie is! Er zijn in de loop van de tijd 
heel veel schoenenzaken omge-
vallen maar Smit schoenen die als 
sinds 1936 bestaat is vastbeslo-
ten om de 100 jaar vol te maken. 
Eigenaresse Jacqueline Smit ziet 
de toekomst positief tegemoet 
ondanks dat de tijden enorm ver-
anderd en er zeker niet makkelij-
ker op geworden zijn. Als je ge-
woon doet waar je goed in bent 
en je blijft dicht bij jezelf en je laat 
je niet gek maken door wat ande-
ren aan het doen zijn of zeggen 
hoe jij het moet doen dan heb je 
altijd kans. Als je ziel in je bedrijf 
zit en je kan dat overdragen op de 
mensen die bij en met je werken 
en je klanten waarderen dat door 
steeds weer terug te komen is dat 
de grootste beloning! Het helpt 
natuurlijk ook dat we ongeloof-
lijk divers en goed winkelgebied 
hebben in Mijdrecht met een mix 
van zelfstandige winkeliers en 
ketens... Mijdrecht wordt steeds 
mooier en dat wordt enorm ge-
waardeerd door onze klanten 
die ook steeds meer van buiten-
af hier komen winkelen. RTL 4 
heeft de vlog van Smit schoe-
nen en hun tegenstanders 1 en 
2 juni uitgezonden en de uitzen-
ding wordt 14 juli bij RTL 4 her-
haald om 10.40 uur. Degene die 
de meeste stemmen krijgt is de 
winnaar. Stemmen kan op www.
debestevannederland.tv/poll
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 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.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 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.

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

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 16.400

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Chazz is Charity* 
De tuin gaat om 15.30 uur 
open voor het publiek. De be-
wegwijzering leidt naar de 
tuin en onze charmante ver-
keersregelaar loodst u naar 
de parkeerplekken in het wei-
land. Na een welkomstwoord 
door Chazz-voorzitter Ger Lo-
huis en de officiële opening 
door wethouder Marja Becker 
begint het muziekprogram-
ma. Presentatie Rob Vreeken.
16.00 uur:
Pete Bog’s Big Band 
17.45 uur:
Grada & the Lounge Factory
19.15 uur:
Leo’s Drugstore 
20.45 uur:
Etta James Experience

Voor de eerste twee bands 
geldt: Stroomzicht ‘revisited’. 
Zij waren succesbands bij eer-
dere Chazz-versies. Pete Bog’s 
Bigband is dan ook dé big-
band uit het Groene Hart. 
Samen met  zangeres Hei-
dy Crooymans gaat de band 
sfeer brengen. Na ombou-
wen van het podium komt de 
Lounge Factory. Die bestaat 
uit vijf muzikale vrienden van 
zangeres Grada. De relaxte ti-
ming maakt haar optreden tot 
een feest. Vroeg in de avond 
komt Leo’s Drugstore, een 
7-mans formatie met een niet 
alledaagse bezetting van bij-
zondere blaasinstrumenten 
en vibrafoon. Het muziekple-
zier spat eraf bij de mannen. 
En last-but-not-least komt de 
Etta James Experience met 
een sexy leadzangeres, twee 
charmante vocals als bac-

king en acht musici. Zangeres 
Floor met haar rauwe gewel-
dige stem is ‘the biggest ho-
pe for the Funk-Rock-Throne’. 
Dat gaat een spetterende af-
sluiting worden. 

Kaarten voor Chazz kosten 
aan de kassa € 25,00 en in de 
voorverkoop € 17,50. Kinde-
ren tot 12 jaar gratis en scho-
lieren/studenten halve prijs 
(op vertoon van studenten-
pas). Reserveren kan via www.
chazz.nl Voorverkoopadres-
sen:
In Mijdrecht: Boekhandel 
Mondria, De Lindeboom. In 
Uithoorn: Boekhandel Bru-
na, Amstelplein. In Vinkeveen: 
Drogisterij De Bree, Heren-
weg. In Wilnis: Hartel Juwelier, 
Raadhuisstraat en De Zwart 
Dranken & Delicatessen, He-
renweg. 

Tot Chazz
Ria Waal

*De opbrengst van Chazz gaat 
naar Stichting Mayaschool en 
is bestemd voor middelbare 
scholieren en Pabo studenten 
om hun opleiding te financie-
ren.

Van 16.00 tot 22.00 swingt het weer en klinkt er muziek 
in de mooie en sfeervolle tuin van Boerderij Stroomzicht, 
Westzijde 50, 1426 De Hoef. Vier redenen om naar .Chazz 
2019 te komen: bijpraten met vrienden, een hapje eten, ge-
nieten van de tuin en vooral lekker luisteren. Op de fiets ko-
men is heel handig en verstandig. De auto parkeren kan in 
het weiland, de vriendelijke parkeerwachten wijzen dan de 
weg. 

Zaterdag 22 juni Chazz 
2019 in De Hoef

Vermist
•	 1477011,	 16-6-2019,	 Reptiel,	 Schillie,	 SCHILDPAD,	 Griekse	

landschildpad	van	ongeveer	15	cm	doorsnede.	Is	gechipt.	Bur-
gemeester	des	Tombeweg,	Abcoude.																																																																															

•	 1476781,	 14-6-2019,	 Kat,	 Hummer,	 kater,	 EUROPESE	 KORT-
HAAR	OF	HUISKAT,	ZWART	met	WIT.	Zwart	met	wit	op	de	neus,	
kin,	bef,	borst,	en	een	beetje	op	de	buik.	Witte	tenen	aan	de	
voorpoten,	witte	 sokjes	 aan	 de	 achterpoten.	 Kenmerkend	 is	
het	 zwarte	puntje	 op	de	witte	 neus.	Vermist	 omgeving	hof-
land	noord	in	Mijdrecht.	Hummer	is	gevoelig	voor	blaasgruis	
en	krijgt	daarom	speciale	voeding.	Maansteen,	Mijdrecht.

•	 1476541,	 11-6-2019,	 Kat,	Max,	 kater,	 gecastreerd,	 EUROPESE	
KORTHAAR	OF	HUISKAT,	ZWART	.	Helemaal	zwart.	Gele	ogen.	
Schrikkerig	maar	lief.	Groenlandsekade,	Vinkeveen.

Gevonden
•	 1476510,	 6-6-2019,	 Kat	 ,	 EUROPESE	 KORTHAAR	OF	HUISKAT,	

ZWART	met	WIT,	Zwart	met	wit	op	de	neus,	rond	de	mond,	op	
de	kin,	bef	borst,	en	buik.	Witte	poten.	Draagt	een	blauw	hals-
bandje	met	daaraan	een	NDG	penning.		Ten	brinckplantsoen	,	
Wilnis.						

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

“ZomerZangavond”
Mijdrecht - Op 22 juni a.s. geven 
Christelijk Gemengd koor “Excel-
sior” uit Kockengen onder leiding 
van Wim de Penning en Christe-
lijk Mannenkoor “Immanuël” uit 
Mijdrecht/Wilnis onder leiding 
van Jan Verhoef, een gezamenlij-
ke “ZomerZangavond” in de Jans-
kerk te Mijdrecht. 
De begeleiding bestaat uit de be-
kende �uitiste Suzanne Arends en 
violiste Mirjam Vos met aan het 

orgel en vleugel Bert Elbertsen. 
Dit beloofd, gezien de begelei-
ding en het mooie repertoire, een 
prachtige zangavond te worden 
met veel koor en samenzang on-
der leiding van beide dirigenten. 
Een zangavond die zeker niet in 
uw agenda gemist mag worden.  
De Janskerk staat in Mijdrecht in 
de Kerkstraat, de aanvang is 20.00 
uur.  Toegang vrij, met een collec-
te bij de uitgang. 

Périne Skin Store opent haar deuren

Mijdrecht -  Op zaterdag 22 ju-
ni wordt op feestelijke wijze een 
totaal nieuw, uniek en onder-
scheidend winkelconcept ge-
opend. Périne Skin Store onder-
scheidt zich van alle andere win-
kelconcepten door de focus die 
het heeft: de hele winkelbele-
ving draait om het natuurlijk ver-
beteren van de huid. Een uitge-
lezen selectie van beauty & life-
style musthaves die allen bijdra-
gen aan een gezondere huid en 
hun bijdrage leveren aan een be-
tere wereld. Een oase van skin es-
sentials midden in Mijdrecht! Ben 
je erbij? 

Feestelijke opening 
Aan de Genieweg 8 opent Insti-
tuut Périne de deuren van haar 
bijzondere Périne Skin Store. Een 
aantrekkelijke en unieke aan-
winst voor Mijdrecht waar je echt 
een kijkje moet gaan nemen. 
Wethouder Rein Kroon van de ge-
meente De Ronde Venen verricht 
om 11.00 uur de openingshande-
ling waarna de Skin Store o�cieel 
een feit is. Het assortiment van de 
Skin Store bestaat uit een veel-
zijdig aanbod van producten ge-
richt op natuurlijke huidverbete-
ring. In een ontspannen ambian-
ce worden mensen verrast door 
items die op verschillende ma-
nieren bijdragen aan een bete-
re huid. Dit zijn niet alleen skin 
care producten waarmee thuis de 
huid verzorgd kan worden, maar 
ook producten die bijdragen aan 
een leefstijl die zorgt voor meer 
vitaliteit en ontspanning en dus 
een betere huid. Elke dag zijn er 
wel momenten waarop je heer-
lijk wilt genieten en dit kun je dus 
precies doen met de musthaves 
die Périne Skin Store biedt. 

Ontmoet, leer en ontdek 
“Met dit vernieuwende winkel-
concept willen we ervoor zor-
gen dat de Skin Store een omge-
ving is waar mensen kunnen ont-
snappen uit de hectiek van de 
dag en binnenstappen in een dy-
namisch middelpunt om te ont-
dekken en te beleven. Bezoekers 
kunnen hier kennis maken met 
een bijzondere collectie, zorgvul-
dig geselecteerde producten, ze 
ruiken, voelen, proeven: ontdek-
ken dus! Périne Skin Store is on-
derdeel van instituut Périne, maar 
staat wel op zichzelf. Je hoeft dus 
absoluut geen bezoeker van de 
schoonheidssalon te zijn om een 
bezoek aan de Skin Store te kun-
nen brengen”, schetst eigenares-
se Périne Heerooms.
Sinds 1992 is Périne als onderne-
mer in de beautybranche actief in 
de gemeente Ronde Venen. Met 
haar beauty-instituut Périne is zij 
inmiddels een begrip in de wei-
de omgeving van Mijdrecht op 
het gebied van natuurlijke huid-
verbetering. Haar professionele 
en deskundige team staat, samen 
met haar innovatieve en baan-
brekende werkwijze synoniem 
voor de beste resultaten en tevre-
den klanten. 

Vernieuwde winkelformule 
Of je nu op zoek bent naar pro-
ducten die betrekking hebben 
op de verzorging van de huid, 
boeken, thee, chocolade of bath 
essentials, in het assortiment van 
Périne Skin Store vind je het! Het 
speciale bath label is een belang-
rijk merk in de winkel. Het is af-

komstig uit een jong, stoer Mexi-
caans familiebedrijf dat staat voor 
producten gemaakt van eigen 
bodem en zo min mogelijk belas-
tend voor het milieu.
Het merk ontwikkelt alternatie-
ven voor sponzen en watjes die 
innovatief, natuurlijk en herbruik-
baar zijn. Superieure producten 
waar niet alleen jij en je huid be-
ter van worden, maar ook het mi-
lieu! Dit is dus precies dat perfect 
past bij de �loso�e van de Skin 
Store.
Omdat ook goede mondverzor-
ging bijdraagt aan een mooie 
huid, koos Périne speciale mond-
verzorging. Alle producten die 
hiervoor gekozen zijn, zijn op een 
duurzame manier vervaardigd, 
gebruik makend van natuurlijke, 

gerecyclede of recyclebare mate-
rialen. En met elke aankoop �nan-
cier je ook nog eens rechtstreeks 
projecten ten behoeve van kinde-
ren in nood. Als dat geen mooie 
smile oplevert! Een opvallend 
item in de store is de ‘Magic Mir-
ror’, die dankzij een innovatieve 
technologie de huidverzorgings-
behoeften van de klant in kaart 
brengt. Daarnaast meet de Ma-
gic Mirror ook rimpels, �jne lijn-
tjes, donkere kringen, donkere 
vlekken, ruwheid en poriën. “Een 
spiegel die speciaal voor de Re-
tail gemaakt is. Ook zonder on-
ze specialiste krijgt degene die 
voor de spiegel zit een huidad-
vies, dat wij uiteraard nog ver-
der personaliseren als daar be-
hoefte aan is. Als de klant ver-
volgens terugkeert, wil die mis-
schien eerst eens kijken hoe de 
huidconditie is nadat er een spe-
ci�ek product is gebruikt, voordat 
je een keuze maakt welke nieuwe 
crèmes je gaat uitproberen”, laat 
Périne trots weten. En dat kan al-
lemaal, omdat alles wordt opge-
slagen een persoonlijke Cloud. 
Naast een vaste collectie en wis-
selende items, heeft Périne Skin 
Store ook een thema- collectie. 
Deze themacollectie wisselt iede-
re drie maanden en hiervoor wor-
den met uiterste zorg producten 
geselecteerd van regionale colle-
ga-ondernemers. In deze periode 
staat het thema ‘energie’ centraal. 
Denk hierbij aan een verantwoor-
de 80% pure fairtrade chocolade, 
die Périne samen met het cho-
coladehuisje heeft laten maken, 

maar ook speciaal geselecteer-
de thee en boeken die inspiratie 
geven en (in)direct bijdragen aan 
het verbeteren van de huid. 

Kom je ook? 
We kunnen ons voorstellen dat 
je graag kennis komt maken met 
dit unieke concept! De openings-
tijden van de Skin Storen zijn van 
dinsdag tot en met zaterdag tus-
sen 9.00 en 13.00 uur. Maar zater-
dag 22 juni is deze aangepast. Na 
de o�ciële opening kan ieder-
een tussen 11.30-16.00 uur bin-
nenlopen en in de gezellige am-
biance genieten van de Experien-
ce en de verrassingen die er spe-
ciaal voor deze dag zijn. Het des-
kundige en enthousiaste team 
van Périne Skin Store laat je graag 
kennis maken met deze nieuwe 
manier van shoppen en helpt je 
graag met het uitzoeken van hét 
perfecte cadeau voor een ander 
of gewoon voor jezelf!
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In deze vaste column van gezondheids-
centrum Gezond Wilnis stelt om de week 
een gebruiker zich voor.

Deze week maken we kennis met
Gerie van Voskuilen. Zij is een van de
medewerksters bloedafname van
SALTRO. 

In de linkervleu-
gel van Gezond-
Wilnis is Salt-
ro gevestigd. 
Patiënten kun-
nen hier terecht 
voor bloedon-
derzoek, func-
t i e o n d e r z o e -
ken, echo’s en 
l o n g f u n c t i e -
metingen. De 
b l o e d a f n a m e 
vindt plaats van 
maandag tot en 
met vrijdag van 
8 tot 9.30 uur. Er 
wordt geprikt in 
opdracht van de 
huisartsen, maar 
ook van artsen 
uit het zieken-
huis. “Dat is een 
groot voordeel 
voor patiënten hier uit de re-
gio’’, legt Gerie uit. “Zij hoeven 
dan niet meer voor alles naar 
het ziekenhuis. Dat bespaart 
veel tijd. De uitslagen van de 
onderzoeken worden gewoon 
doorgegeven aan de artsen 
daar.’’ Voor patiënten voor wie 
het niet mogelijk is om naar 
het gezondheidscentrum te ko-
men, maken de assistentes van 
de huisartsen een afspraak bij 
de Saltro voor een huisbezoek. 

Dan brengen zij alle benodigd-
heden mee en wordt er thuis 
geprikt.

Omdat de patiënten voor het 
bloedprikken geen afspraak 
hoeven te maken, is het voor 
Gerie altijd een verrassing wie 
er komt. “Ik doe dit werk al ne-
gentien jaar en krijg soms ver-
baasde reacties als ik vertel wat 
ik doe. Juist de afwisseling vind 
ik zo leuk; jong en oud. Dapper 
en soms ook bang. Iedereen be-
leeft het anders. Het is fijn als je 
een ieder op het gemak kunt 
stellen.’’ 

Trombose
Patiënten met trombose moe-
ten zeer regelmatig bloed la-
ten prikken. “Die vingerprik-

ken voeren wij ook uit. Het ap-
paraat geeft direct de uitkomst 
aan. Nog diezelfde dag ontvan-
gen de patiënten via de e-mail 
een bericht hoe ze hun medi-
catie kunnen aanpassen. Wie 
geen e-mail heeft, ontvangt de-
ze kalender een dag later met 
de post.’’ 

Daarnaast verzorgt Saltro diver-
se functieonderzoeken; onder-
zoeken naar de werking van de 
longen, het hart, de oren en de 
ogen. “Hiervoor krijgen de pa-
tiënten een verwijzing van een 
arts en plannen vervolgens te-
lefonisch een afspraak in’’, legt 
Gerie uit.
“Ook kan in GezondWilnis een 
echo worden gemaakt in op-
dracht van de gynaecoloog.’’ 

GezondWilnis

Wagenmaker 99-c

3648 KV Wilnis

www.gezondwilnis.nl

VIOS laat prima show zien!
Mijdrecht - Zaterdag 15 juni nam 
Show- & Marchingband VIOS deel 
aan de Open Dutch Showcorps 
Championships in Assen. Na heel 
veel dagen en avonden repeteren 
wil je dan natuurlijk zo hoog mo-
gelijk eindigen. Dat is tenslotte in 
elke wedstrijd het streven.
Show- & Marchingband VIOS was 
ingeschreven in de zogenoemde 
‘Starklasse’. De beste vier uit deze 
klasse mochten ’s avonds nog een 
keer optreden tijdens de Finals. 
Wat prachtig om te zien dat ieder-
een dan de goede focus heeft en 
de meest perfecte show tot nog 
toe laat beleven.
Na a�oop stond iedereen ge-
woon te trillen omdat de show zo 
goed ging!

Maar daarna ben je verder afhan-
kelijk van de andere korpsen in 
dezelfde klasse, hun uitvoering 
en bovenal de mening van meer-
dere juryleden.
Valt jouw show bij hen in de 
smaak? En hoeveel punten delen 
ze je toe?

Maximale
De korpsleden hebben tijdens de 
ODSC het maximale uit zichzelf 
gehaald. In een sterk deelnemers-
veld liet het aantal behaalde pun-
ten zien dat VIOS een vijfde plaats 
had behaald, met maar een nipt 
verschil met de nummer vier.
Een prima notering tijdens een 
kampioenschap, maar wel jam-
mer dat je dan niet mee mag 

doen met de Finals. Met opgehe-
ven hoofd en in een goede sfeer 
konden we terug naar Mijdrecht. 
Want zoals voor het optreden al 
tegen elkaar was gezegd: houd 
het gevoel vast dat we de afge-
lopen repetities hebben opge-
bouwd en maak er de beste show 
tot nu toe van.
En dat hebben de muzikanten 
van VIOS zeker gedaan.
Zaterdag 29 juni a.s. staan we 
voor onze belangrijkste jury. Dan 
mag u onze show ‘Can’t Take My 
Eyes’   ’s middags komen bekij-
ken en beluisteren tijdens Taptoe 
Mijdrecht op het Raadhuisplein. 
Komt allen en geef deze kanjers 
na a�oop het applaus dat ze ver-
dienen!

Veldjesfeest in Mijdrecht
Mijdrecht  - Drie verschillende 
speelveldjes in Mijdrecht zullen 
weer een ‘feestveldje’ worden. 
Alle kinderen en belangstellen-
den mogen er van woensdag 26 
tot en met vrijdag 28 juni name-
lijk weer komen voor het Veldjes-
feest.

Toegang is gratis. Het program-
ma start elke avond om 19.00 uur 
- te zien op een grote klok bij het 
speelveldje - en duurt tot 19.45 
uur. De locaties zijn al een paar 
jaar hetzelfde: de start op woens-
dag 26 juni is in Wickelhof aan de 
Dr. Van der Haarlaan. Het speel-
veld aan de Vijzelmolen is don-
derdag 27 juni aan de beurt. Het 
laatste Veldjesfeest deze zomer is 
vrijdag 28 juni op het veld aan de 
Aquamarijn bij de Toermalijn. Het 
thema is dit jaar: “Schatrijk”. In de 
poppenkast beleven Bob en Roos 
een spannend avontuur met hun 

hondje Kwispel. Komt het nog 
goed met hun zoektocht?

Schatrijk?
Schatrijk? Olleke Bolleke heeft 

een spaarpot vol met geld bij 
zich. Hij heeft beloofd dat hij ook 
langs komt. Wat zal hij gaan doen 
met al zijn geld? Het verhaal uit 
de Bijbel gaat over een vrouw. 
Zij is iets heel waardevols kwijt-
geraakt. Ze zoekt overal, maar zal 
ze het weer terugvinden? Na het 
programma, is er voor iedereen 
wat te drinken met iets lekkers. 
De kinderen kunnen weer op het 
zeil blijven knutselen: waar be-
waar jij je schatten in? 
Via een aantal basisscholen kun-
nen de leerlingen een uitnodi-
ging krijgen. Kleur hem netjes en 
neem hem mee. Op die uitnodi-
ging staat alle verdere informatie 
over het Veldjesfeest. Ieder kind 
mag op het Veldjesfeest direct 
zelf een prijsje uitzoeken bij inle-
vering van het kunstwerk. Uitno-
digingen zijn ook te downloaden 
via: www.cgkmijdrecht.nl

Zonnebloemloten 
tijdens de jaarmarkt
in Mijdrecht
Mijdrecht - Elk jaar organiseert 
de Zonnebloem een loterij.
En elk jaar staat de afdeling 
Mijdrecht op de jaarmarkt om 
deze loten te verkopen. Een deel 
van de opbrengst van deze lote-
rij is voor de afdeling zelf. Met dit 
geld kunnen wij weer leuke eve-
nementen organiseren voor on-
ze gasten.
Als u hen heeft gemist op de jaar-
markt en u wilt nog loten kopen 

is dat geen probleem. U kunt ze 
bij hen gewoon telefonisch be-
stellen bij mevr. Bühling tel. 
0639276558. De loten kosten €2,- 
per stuk.
Door het kopen van een lot helpt 
u de Zonnebloem. Op 7 okto-
ber a.s. is de trekking. U kunt uw 
lot ook online registreren, U ont-
vangt dan op 9 oktober via uw 
mail bericht of u heeft gewon-
nen.

Nieuwe organisatie Doen!

Hart voor ouderen vervangt 
activiteiten Rode Kruis
De Ronde Venen - Twee jaar ge-
leden werd in De Ronde Venen de 
stormbal gehesen. De aankondi-
ging van het Rode Kruis om Taak-
veld twee op te he�en sloeg bij 
deelnemers en vrijwilligers in als 
een bom. De groep Handwerk-
sters, deelnemers aan de tele-
fooncirkel, de ouderen die met 
heel veel plezier aan de spelle-
tjesmiddagen deelnemen en de 
huisbezoeken die een luisterend 
oor bieden, dreigden in de kou 
komen te staan. Drie vrijwilligers 
die sinds jaar en dag activitei-
ten leiden, lieten het niet zo ver 
komen. Samen met het plaatse-
lijk bestuur werden mogelijkhe-
den gezocht de activiteiten voort 
te zetten. Dat is gelukt, zoals de-
ze krant enkele weken geleden al 
meldde. 
Tijdens een feestelijke bijeen-
komst werd afgelopen woens-

dag een nieuwe start gemaakt. 
De nieuwe opgezette organisa-
tie draagt de naam : “Doen! Hart 
voor ouderen”. De organisatie is 
aangehaakt bij de stichting Tym-
paan- De Baat die de poort wijd 
open heeft gezet en op die ma-
nier de nodige continuiteit kan 
bieden. Mieke Telder, directeur 
van de stichting benadrukte nog 
eens dat de activiteiten naadloos 
aansluiten bij die van haar orga-
nisatie. Blij is ze met de experti-
se die de dames Helma en Bian-
ca inbrengen. Samen staan we 
sterk en dat is nodig omdat de 
vergrijzing van onze samenleving 
steeds verder doorzet.
Ook Marja Becker verantwoor-
delijk wethouder van De Ronde 
Venen sprak haar waardering uit 
over de vastberadenheid van de 
groep vrijwilligers die een aanzet 
hebben gegeven om tot dit initi-
atief te komen. Doen nodigt u al-

len graag uit deel te nemen aan 
de activiteiten. 
Dat kan onder nummer 0297-230 
280 of mailen naar doen@stdb.nl. 
Een woord van dank is er voor Ilse 
Oudheusden die met haar bedrijf 
Di�design belangeloos het logo, 
de huisstijl, de banner en de �yer 
heeft ontworpen.

ADVERTEREN?
IN DE

 INFORMATIE:
� 0297-581698
� 06-53847419
� VERKOOPMIJDRECHT@
 MEERBODE.NL
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Sinds vorig jaar maakt u vrolijk deel 
uit van het college in De Ronde 
Venen met uw Senioren Partij.. Het 
moge bekend zijn dat u veel stem-
men hebt binnen gehaald met 
de belofte dat er snel een huisart-
senpost zou moeten komen in De 
Ronde venen. Inmiddels zijn we 
een jaar verder en het enige be-
richt dat ik heb kunnen vernemen 
is dat u de taal der huisartsen niet 
kan verstaan. Voor de rest hebt u 
zich het afgelopen jaar doen ken-
merken als een , excusez le mot, 
een behoorlijke nitwit in het col-
lege, mede door uw onbeholpen-
heid en onvermogen om het ge-

zag en overwicht van een wethou-
der uit te stralen. Ik hoop dat u uw 
verkiezingsbelofte de komende 
verkiezingsperiode nog waar kunt 
maken en dat u de inwoners kunt 
duidelijk maken dat het u niet om 
het pluche ging, maar dat daad-
kracht om uw beloften waar te 
maken, zoals beloofd, uw drijfveer 
zal blijken te zijn. In het belang van 
de geloofwaardigheid van, met 
name de lokale politiek, hoop ik 
oprecht dat u enig succes boekt 
in dezen.

Met hoopvolle groet,
J.H. de Ree

LEZERSPOST

Mevrouw de Wethouder,

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

Sinds vorig jaar maakt u vroAl 
heeft iedereen recht op een me-
ning, graag zou ik willen toelich-
ten hoe ik, als vrijwilliger van de 
voedselbank, (al 14 jaar) hiernaar 
kijk .Toen ik vandaag de krant las, 
dacht ik gelijk aan “mijn” cliënten, 
“dit lezen zij ook’, dacht ik, en dat 
is niet goed. Veertien jaar geleden 
ben ik begonnen als vrijwilliger 
bij de, toen net, opgezette voed-
selbank, en dat werk doe ik nog 
steeds met heel veel plezier.
En wat maakt dit werk zo leuk, 
juist de cliënten, de mensen die 
bij ons komen, na heel veel na-
righeid, verdriet en soms pech! 
Mensen die eindelijk hulp dur-
ven te vragen, en samen met hun 
partner, of alleen, of met hun kin-
deren dapper over die drempel 
stappen om een tas met eten te 
komen halen om de week door te 
komen, ga er maar aan staan!

Ik ken de meeste, ik lach met 
ze, praat over de dagelijkse din-
gen, maak grapjes met de kinde-
ren, soms komen de zorgen even 
voorbij, maar eigenlijk zie ik altijd 
lachende gezichten en is de sfeer 
gezellig en ontspannen.
Soms krijg ik een handdruk of 
knuff el, “ik ben vandaag voor 
het laatst, ik zal jullie wel missen 
hoor!” Dan kunnen gezinnen het 
weer zelf, daar doe je het voor.
Ik krijg van deze mensen veel te-
rug, en ga altijd met een blij ge-
voel naar huis, dit zijn “mijn” gezin-
nen. Ik weet één ding zeker, het is 
geen “ander soort”, welnee, ze zijn 
net als jij en ik!
Alleen hebben wij het geluk dat 
we niet naar de voedselbank hoe-
ven.

Mariëtta Pronk - de Groot
uit Mijdrecht

Voedselbank (1)

Wat jammer dat er geen foto van 
het echtpaar met bezwaar te-
gen o.a. De Voedselbank op de 
voorpagina bij staat. Dat heb-
ben ze wel verdiend, zo moedig 
hun standpunt naar voren bren-
gen. Was ze graag eens tegenge-
komen.Hoe durven ze, ze moe-
ten zich doodschamen.  Laat 
ze maar eens een maand in de 

schoenen van een alleenstaan-
de moeder met 2 of 3 kinderen, 
die gebruik moet maken van 
de Voedselbank, staan. Schan-
de! “Ander soort mensen”; “ met 
een krat door een woonwijk lo-
pen”; ik heb hier echt geen wor-
den voor.

Anneke van Velsen

Voedselbank (2)

Best echtpaar,

In de nieuwe meerbode van 12 
juni, las ik dat tijdens een bijeen-
komst van de gemeente, u be-
zwaar maakt tegen de komst van 
de voedselbank in het leegstaan-
de pand van De Trekvogel. Voor-
naamste reden is dat het een ‘An-
der soort mensen zijn’ Ik ben heel 
benieuwd wie u hier bedoelt. 
Aangezien ik kennelijk, volgens 
uw maatstaven, behoor tot het 
‘Andere Soort’ wil ik u graag ken-
nis laten maken met mij.

Ik ben een alleenstaande vrouw 
van 50. Niks anders aan. Ik ben 
moeder van twee zoons. Niks an-
ders aan. Ik ben 15 jaar weduwe. 
Niks anders aan. Ik ben door om-
standigheden werkeloos. Niks an-
ders aan. Ik ben een sociaal maat-
schappelijk betrokken mens. Niks 
anders aan. 

Zomaar wat voorbeelden. Uw ar-
gumentatie komt niet overeen 
met mijn werkelijkheid. 
Dat u zich schaamt, zegt waar-

schijnlijk meer over u dan over 
‘Ons Soort’. Ik schaam mij er niet 
voor dat ik geholpen wordt door 
de voedselbank. Schaamt u zich 
om in een wijk te wonen waar 
mensen geholpen worden? Is de 
werkelijke reden misschien dat u 
dan niet op ‘stand’ woont? In onze 
maatschappij zijn sommige men-
sen helaas afhankelijk van ande-
ren. Voor overlast van auto’s hoeft 
u niet bang te zijn. Wij hebben 
meestal schulden of te weinig in-
komen voor deze luxe.
U kunt wellicht een geweldige 
hulp zijn, voor 1 van de organisa-
ties die hun intrek willen nemen 
in de Trekvogel. Zo doet u met-
een wat nuttigs met uw vrije tijd. 
De voedselbank is geen keuze. 
Dat u zich zo opstelt wel! 
U zou ‘Ons Soort’ eens op de kof-
fi e kunnen vragen. Ik neem wel 
een koekje mee. Dat kan er nog 
wel af. U zult versteld staan hoe-
veel we op elkaar lijken. 
In tegenstelling tot u heb ik ge-
ring bezit maar ben toch rijk. 

M. Van der Spek 

Voedselbank (3)

Ik had op 6 februari 2019 in de-
ze krant een nogal scherp stuk-
je geschreven over de voorne-
mende plannen van onze ge-
meente, de kop luidde “De Ron-
de Venen energie neutraal in 
2040, een vergissing of een dom 
idee”. Het wordt mij steeds dui-
delijker dat het geen vergissing 
is. Iedere week staat er wel een 
overgroot artikel in de verschil-
lende krantjes dat we echt Co2 
neutraal moeten worden, onder 
de kop “Duurzaam De Ronde Ve-
nen” zijn daar mooie artikelen en 
verhalen over te vinden die dit 
allemaal onder strepen.
Er is ook een enquête toege-
voegd die je in kan vullen, en 
als bewoner krijg je dan het idee 
dat je hier nog iets in kan bete-
kenen of in mee kan beslissen. 

Scherp
Wie ook scherp is, of scherper 
geworden is, is “de Luister Vink” 
wie leest zijn stukjes nou niet, 
blijft leuk om te lezen. Laatst be-
noemde “de Luister Vink” onder 
zijn kop “List en Bedrog” dat er 
(waarschijnlijk) handjeklap is ge-
daan over de zetels in de “eer-
ste Kamer”, met daarbij de op-
merking over “het gemiddelde 
snap vermogen” van de kiezer 
(lees, ook bewoner van onze ge-
meente) die kennelijk zo laag is. 
Maar door dit soort stukjes, van 
de Luister vink, en die van de re-
dactie, misschien het gemiddel-
de snap vermogen wel omhoog 
gaat, ik heb er goede hoop op. 
Trouwens was de uitslag van het 
songfestival in sommige krin-
gen ook al weken van te voren 
bekend, en dat Nederland met 
zijn inzending zou gaan winnen. 
Maar daar moet je wel een alu-
minium hoedje voor dragen wil 
je dit gezien en begrepen heb-
ben, althans zo word je al vrij 
snel weg gezet als je dit open-
lijk zal zeggen.
Dat is voor een gemiddelde 
snap vermogen ” het beste”, om 
dit, en andere zaken te kunnen 
handelen. 

110 bomen kappen?
Leg mij eens uit hoe de ge-
meente De Ronde Venen de 
intentie, met al hun plannen 
die wij iedere week terug lezen 
over “klimaat en CO2 neutraal in 
2040”, hoog kan houden als ze 
ook aangeven, en dat is in de-
ze editie van “Gemeentenieuws” 
in het Witte Weekblad van dins-
dag 11 juni jl.  er aangekondigd 
wordt, dat er 110 stuks bomen 
gekapt moeten worden in de 
gemeente.
Ik vind dit in ieder geval niet lo-
gisch gezien mij altijd geleerd 
is dat bomen de Co2 omzetten 
naar O2 (zuurstof ).
Even een zijsprongetje; Een gro-
te boom met een kroondoor-
snede van circa twaalf me-
ter heeft +/- 600.000 bladeren. 
Door de ruimte tussen de bla-
deren ontstaat een gebied voor 
de zuivering van lucht van circa 
15.000 vierkante meter. Op een 
zonnige dag maakt zo’n boom 
9.400 liter (of achttien kilo) kool-
stofdioxide onschadelijk. Per jaar 
is dat 6.570 kilo CO2. Als men 
deze boom zou kappen, moe-
ten minstens tweeduizend jon-
ge bomen worden aangeplant 
ter zuivering van eenzelfde hoe-
veelheid verontreinigde lucht.
Doe dit maar x 110….., waar-
schijnlijk doen we ter compen-
satie er dan gewoon nog een 
paar zonneveldjes of windmo-
lens bij, want ja we moeten wel 
Co2 neutraal worden, dat is er-
gens door iemand bedacht, en 
dat volgen we dan ook maar….. 
Het schijnt trouwens ook fi nan-
cieel gezien erg interessant om 
deze dingen in je tuin of op je 
grond te laten plaatsen. Zeker 
als je met dit achterlijk bedacht 

systeem mee werkt, je krijgt im-
mers een sigaar uit eigen doos, 
je hebt al het geld dat je dan 
krijgt al een keer betaald door 
belastingen die trouwens steeds 
hoger worden vanwege bepaal-
de afspraken ergens in Brussel of 
verder.
Maar de gedachte die op plopt 
uit het snap vermogen zal wel 
zijn, het is toch weer iets aan 
euro’s wat ik er mee terug krijg. 
Zonder al deze subsidies zijn de 
molens trouwens niet eens ren-
dabel.
Wel voor de producent ervan. 
En ja u krijgt toch de sigaar uit 
eigen doos. Ondertussen als het 
tegen 2040 aanloopt is onze 
complete woonomgeving ver-
anderd (verpest), en ben ik be-
nieuwd hoe onze ambtenaren 
zich er dan uit kletsen als blijkt 
dat net als afgelopen maand 
mei, dit was volgens de metin-
gen een erg koude maand, de 
temperaturen met de jaren naar 
beneden gaat, i.p.v. omhoog, dit 
hangt namelijk af van de zonne-
activiteit (sterkte), en is niet af-
hankelijk van Co2, deze zal tot 
+/- 2040 afnemen, in het ver-
leden wel eens door NASA ge-
publiceerd, maar tegenwoordig 
bijna niet meer te vinden.

Afval
Het afval wat al die zonnepane-
len en zwaaipalen op gaat leve-
ren als ze afgeschreven zijn maar 
even niet mee gerekend, dit zal 
wel ergens net als ons gebruikt 
plasticafval wel in Indonesië te-
recht komen, ook zo goed gere-
geld, zijn wij er vanaf, en zij heb-
ben weer wat te doen, het gaat 
tegen die tijd wereldwijd om 2 
voetbalvelden met een hoogte 
van 2x de Mount Everest. 
 
5G
De kap van 110 bomen heeft 
natuurlijk niets te maken met 
het 5G netwerk welke wij als Ne-
derland ook mee vooraan in de 
rij staan, ze zijn gewoon allemaal 
verzwakt door de windhoos, of 
een zwam of ziek, dat staat er 
toch bij in de krant, waarom zal 
je daar dan aan twijfelen, de ge-
meent mannen en vrouwen we-
ten echt wel waar ze mee be-
zig zijn.
Alle netwerkproviders die al de 
3G en 4G antennes hebben ge-
plaatst, en zo ook de vrije ruimte 
krijgen om 5G uit te rollen door 
antennes op bushokjes en lan-
taarn palen enz. te plaatsen, zij 
zijn nergens voor aansprakelijk 
als de gevolgen zichtbaar wor-
den van de gigantische magne-
tron waar we straks met zijn al-
len in gaan leven, de gemeente 
kan zich niet eens voor deze ge-
vlogen en eventuele uit voort-
vloeiende schade verzekeren, 
maar dat geeft niet, we vertrou-
wen als gemeente op een aan-
tal (oude) gedegen rapporten 
die uitgevoerd zijn door “niet 
onafhankelijke” instellingen die, 
je raad het nooit, ergens gefi -
nancierd zijn door….. die zelfde 
moederbedrijven van die provi-
ders.
En voor 5G is er niet eens een 
onderzoek gedaan. Maar goed 
als je een beetje gemiddeld 
snap vermogen hebt geloof je 
wat je verteld word, en ga je lek-
ker verder met alle dingen van 
de dag.
De Albert Heijn ligt nog vol, ook 
als de pin eruit ligt, en er is nog 
steeds voetbal op TV, de beken-
de “Brood en Spelen” zijn er ge-
lukkig nog.

Dus tja, is het allemaal een ver-
gissing, of is het toch een dom 
idee, we zitten nog in een vrij 
land (denken we) dus mag een 
ieder het zelf in vullen.

Van Beest 

Beste mede bewoners van de 
gemeente De Ronde venen, 

Hoeveel geld er precies aan ge-
spendeerd werd en mogelijk nog 
wordt weet ik niet precies , maar 
dat het in de tonnen loopt is zo 
klaar als een klontje. Let wel , geld 
via de Gemeente Belastingen bij-
een gebracht door ons inwoners 
van De Ronde Venen. Wat heeft 
het voor nut om prachtige over-
dekte fi etsenstallingen aan te 
schaff en met de mogelijkheid om 
in twee lagen fi etsen weg te zet-
ten ... Nee, pleur die dingen maar 

neer waar het jou uitkomt. Of jouw 
fi ets dan een obstakel vormt voor 
de voetgangers interesseert geen 
moer.
Als je ‘m maar kwijt bent. Dit zelf-
de geld voor de fi etsbeugels bij de 
Rabobank en er tegenover. Onge-
bruikte fi etsbeugels en talloze fi et-
sen er gewoon naast. En dan is dit 
nog in de vakantieperiode. 

C.N.H. van Dijck.
Mijdrecht.

Zo gaat men met gemeentelijk 
belastinggeld om

Peuter Tweedaagse
Mijdrecht - Het was zover, de Par-
tou Peuter 2-daagse is weer ge-
weest voor onze peuters aan de 
Partou Oosterlandweg vestiging. 
In de Periode van half mei tot half 
juni lopen veel scholen mee met 
de landelijke Avond 4-daagse. Zij 
sluiten zich daarbij aan door met 
de  kinderdagverblijven hun ei-
gen Peuter 2-daagse te organi-
seren. Door het organiseren van 
dit wandel-event kunnen ook de 

jongste kinderen meedoen en 
voelen zij zich eventjes “groot”! 
Ze hadden een wandelroute van 
1,5 a 2 km.
Op de eerste dag hebben zij een 
route gelopen door de wijk, waar 
ze op de helft konden genieten 
van een heerlijk ijsje. Op de twee-
de en tevens laatste dag hebben 
ze een andere route gelopen door 
het park, waar ze op onze tussen-
stop een pakje drinken en  een 

lekkere koek hebben genuttigd. 
De kinderen hebben ervan ge-
noten, en de ouders die hebben 
mee gelopen ook! Om deze dag 
extra feestelijk te maken was er 
muziek en allerlei soorten versie-
ring aanwezig.
Eenmaal bij de � nish waar de kin-
deren hun laatste sticker konden 
ophalen voor hun kaartje, wer-
den ze feestelijk onthaald. De kin-
deren kregen een mooie medail-
le, windmolen of ballon zodra zij 
bij het eindpunt waren aangeko-
men.
Ook kregen zij mooie bloe-
men  die waren verzorgd door 
“Gerberakwekerij Fa. S.C. Zwarts” 
in Mijdrecht.
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In het weiland tegenover 
mijn huis is het in mei 
altijd een hele drukte
Kieviten doen voor de zekerheid 
toch nog maar een baltsvlucht. 
Zo’n mooie vlucht waarbij ze zich 
heel elegant naar beneden laten 
vallen. Af en toe is er een alarm-
roep. Als er een kiekendief of 
buizerd overvliegt is het spekta-
kel. De kievit stijgt op en begint 
luid roepend te jagen. Soms doen 
ze dat met een groepje. Het lukt 
ze bijna altijd. De grutto’s en de 
scholeksters zijn daarom erg blij 
met kieviten in de buurt van hun 
nest: de kieviten zijn de beste ja-
gers. Maar ook de grutto’s en 
scholeksters doen mee aan het 
spektakel en vliegen hoog  met 
hun kenmerkende geroep. Als 
dit spektakel zich afspeelt weet 
ik het zeker: ze hebben allemaal 
jongen die beschermd moeten 
worden. En dat doen ze fanatiek. 
Ik kan de jongen niet zien: die zit-
ten verscholen in het hoge gras.

En dan is het half mei 
Er verschijnt een maaimachine. 
In 15 minuten heeft de machine 
het weiland gemaaid. Zo klaar. 
Het gras blijft liggen om te dro-
gen. Het is mooi weer dus dat 
gaat goed. Een dag later wordt 
het gras geschud om ook de an-
dere kant te laten drogen. De vol-
gende dag is het tijd om te wier-
sen: het gras op rijtjes leggen. De 
dag daarna wordt het gras opge-

raapt en in rolletjes met folie er-
omheen neergelegd. De rolle-
tjes verdwijnen naar hun bestem-
ming: dicht bij de stal. Nu is er 
een glad lichtgroen weiland over. 
En opeens zie ik kieviten, grutto’s 
en scholeksters lopen. Allemaal 
in hun eentje. Ze zoeken wurmen 
en eten die op. Ze zijn niet meer 
bezig met zorg en op jongen pas-
sen. Ook niet meer met jagen. 
Want de jongen zie ik niet.

Gelukkig is er nog hoop: kieviten 
kunnen een nest beginnen tot ver 
in juni. Dan kunnen ze weer op 
jongen passen en jagen.

Catherine

Afbeelding van 
Takashi_Yanagisawa via Pixabay

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Haat en liefde in de polder
Een kievit alleen hoeft niet te jagenInformatieavond 

Darmkanker
Regio - Het behandelteam darm-
kanker van Ziekenhuis Amstel-
land verzorgt donderdag 27 ju-
ni om 19.30 uur, in samenwer-
king met revalidatiecentrum Rea-
de, een interessante informatie-
avond. Darmkanker is één van 
de meest voorkomende vormen 
van kanker. In 2018 kregen bij-
na 15.000 Nederlanders deze di-
agnose. Darmkanker komt voor-
al voor bij mensen vanaf 50 jaar, 
maar ook op jongere leeftijd kan 
dit voorkomen. Sinds een aan-
tal jaren is het bevolkingsonder-
zoek in Nederland geïntrodu-
ceerd om het aantal sterfgevallen 

van darmkanker terug te dringen.
Tijdens de informatieavond ge-
ven een MDL-verpleegkundige, 
een MDL-arts, een chirurg, een in-
ternist oncoloog, een ergothera-
peut en een revalidatiearts van 
Reade lezingen. Daarbij komen 
de screening, eventuele sympto-
men, behandeltraject en revali-
datie uitgebreid aan bod.
U bent van harte welkom in de 
ontmoetingsruimte van Zieken-
huis Amstelland. Toegang, kof-
fie en thee zijn gratis. Heeft u in-
teresse? Meldt u zich dan aan via 
www.ziekenhuisamstelland.nl. 
De zaal is open om 19.00 uur.

Slimness start weer met 
nieuwe groepen
Regio - Als je van je overtollige 
kilo’s af wilt moet je bij Slimness 
zijn. Hier zijn de winnaars Jac-
queline en Gitty weer het leven-
de bewijs van. Jacqueline uit Wil-
nis verloor 11,6 kilo en Gitty uit 
Kockengen 12,6 kilo tijdens de 
cursus van 10 weken. Resulta-
ten van onder andere de groe-
pen met de voor en na foto zijn te 
vinden op de website. Wil jij na de 
zomer starten met afvallen? Be-
zoek dan de website. Hier vind 

je alle informatie over afvallen in 
groepsverband en of je een ge-
deelte of misschien wel alles ver-
goed krijgt door je ziektekosten-
verzekeraar! Opgeven doe je via 
de website www.slimness.nl of 
kom zaterdag 14 september tus-
sen 09:00 en 14:00 naar de open 
dag. Wil je zeker zijn van een plek-
je? Wacht dan niet te lang, want 
vol = vol.Slimness | Bozenhoven 
19a Mijdrecht | 0297 765027 | in-
fo@slimness.nl

Open dag en 10 jarig 
bestaan Verkeers College
Regio - Het VerkeersCollege ver-
zorgt op zaterdag 22 juni weer de 
jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht. 
1 mei 2009 startte Het Verkeers-
College in Mijdrecht. Dat bete-
kend dat we dit jaar 10 jaar bezig 
zijn in Mijdrecht en omgeving. 
Dat is reden voor een feestje! Via 
deze weg wil Het VerkeersColle-
ge graag alle ruim 5.000 leerlin-
gen en hun instructeurs bedan-
ken voor het vertrouwen en hun 
inzet. “Door jullie zijn we nu uit-
gegroeid tot de grootste, leuk-
ste en beste verkeersschool van 
Mijdrecht, met 15 lesauto’s, 7 mo-
toren, bromfietsen, aanhangwa-
gens, 2 vrachtauto’s en een ei-
gen pand”. Wilt u eens binnen 
komen kijken.. dat mag (tijdens 
openingstijden) natuurlijk altijd. 
We hebben zaterdag 22 juni weer 
onze jaarlijkse open dag van-
af 10.00 uur. Kom gezellig langs 

voor een gratis rijtest met de au-
to, BE, motor, bromfiets of rijsi-
mulator. Maak vast gratis de eer-
ste km’s en ontvang daarna een 
opleidingsadvies. Ook kunt u, uw 
theoriekennis toetsen, over de 
nieuwe verkeersregels. Natuurlijk 
kunnen zij daarbij ook al uw vra-
gen beantwoorden over: 2todrive 
(17 jaar, B rijbewijs) en de code 
95 (nascholing chauffeurs). De-
ze Open Dag zijn er speciale Kor-
tingsacties, vanwege het 10 ja-
rig bestaan, voor de auto, mo-
tor, bromfiets en de Rijsimulator! 
Komt u ook even langs? De kof-
fie en de instructeurs staan voor 
u klaar! Op Zaterdag 22 juni van 
10.00 uur tot 16.00 uur. Bij “Het 
VerkeersCollege” aan de Diamant 
6 in Mijdrecht (naast het VLC). Zie 
ook de website voor meer infor-
matie: www.verkeerscollege.com 
of bel met: 0297-250 638.

Burgemeester geeft startsein bouw 
padelbanen Vinkeveen
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
gaf burgemeester Maarten Di-
vendal het startsein voor de aan-
leg van twee padelbanen op ten-
nisvereniging VLTV. Hij sloeg met 
VLTV-voorzitter Joost Berent-
zen de eerste ballen op de grond 
waar de padelbanen komen te lig-
gen. De bouw start deze week. Dit 
heugelijke feit vond plaats tijdens 
de festiviteiten van de viering van 
het 50-jarig bestaan van de ten-
nisvereniging in Vinkeveen. De 
VLTV wordt de eerste vereniging 
in de Ronde Venen met padel-
banen. Eind juli zullen naar ver-
wachting de eerste wedstrijden 
in de imposante kooien gespeeld 
gaan worden. Padel is een com-
binatie tussen tennis en squash. 
Het wordt twee-tegen-twee ge-

speeld op een klein veld omringd 
door glazen wanden, die tijdens 
het spel gebruikt kunnen worden. 
Padel is dynamischer dan tennis, 
omdat de bal langer in het spel 
blijft. Ook is de sport laagdrempe-
lig en zeer toegankelijk, omdat de 
VLTV naast lidmaatschappen ook 
banen per uur gaat verhuren voor 
niet-leden. 

Wereldwijd
Padel is wereldwijd de snelst 
groeiende sport. In Zuid-Europa 
is het al tijden een van de groot-
ste sporten, zelfs groter dan ten-
nis. Ook in Nederland neemt de 
racketsport een grote vlucht. Ter-
wijl er in 2015 slechts een tiental 
banen waren, zijn er inmiddels 
meer dan 100 accommodaties 

HVM organiseert Jongste Jeugd Dag
Mijdrecht - De toernooi com-
missie heeft een aantal jaren een 
hartstikke leuk HVM ABCD-toer-
nooi georganiseerd. Dit was een 
eigen club toernooi. Maar dit sei-

zoen een nieuwe uitdaging. On-
der leiding van Paul Schouten en 
Pieter Maas Geesteranus. Paul: 
“Na een aantal jaar van afwezig-
heid weer terug bij HVM: De Jong-

ste Jeugd Dag! Een jaarlijks toer-
nooi opgezet vanuit de KNHB 
voor de E en F jeugd. Dit jaar zijn 
er 26 meisjes F teams (6/7 jaar) 
(dus meer dan 200 kids) naar on-

ze club gekomen voor spannende 
wedstrijden”. Het was nog even 
spannend met het weer. Het heeft 
heel lang geregend, maar om 9 
uur vielen de laatste druppels en 
knapte het op! Paul was al vanaf 
07:00 bezig om alle clubs, die naar 
Mijdrecht kwamen te informeren 
dat het toernooi door zou gaan. 

Activiteiten
Naast de wedstrijden waren er 
nog veel activiteiten. Er kon ring-
hockey en knots-hockey gespeeld 
worden op ons oefenveld. In het 
clubhuis waren diverse activitei-
ten georganiseerd. O.a. lagen er 
vele kleurplaten klaar. Ook was 
er een heuse “Cocktail tafel” waar 
iedereen een bekertje limonade 
kon drinken. Van elk team is een 
super leuke foto gemaakt. Aan 
het einde van het toernooi kon-
den de teams de foto meenemen. 
Rond 14:30 waren de laatste wed-
strijden klaar en konden de medi-
ales worden opgehaald.

met meerdere banen waar padel 
gespeeld kan worden. VLTV-Voor-
zitter Joost Berentzen is verheugd 
bij de start van de bouw: “Ik vind 
het fantastisch dat wij het als eer-
ste vereniging in de Ronde Venen 
aandurven om padelbanen te 
bouwen. En dat tijdens ons 50-ja-
rig lustrumjaar! Dit weekend heb-
ben we het lustrum groots ge-

vierd met vele honderden leden 
en oud-leden. Het nieuws van de 
uitbreiding van de club met pa-
del werd met groot enthousias-
me ontvangen. Padel is wereld-
wijd een snelgroeiende sport en 
tevens zeer populair onder jon-
gere spelers. Wij verwachten dat 
padel in Vinkeveen en omstre-
ken een succes gaat worden.” Het 
streven is om de padelbanen bij 
de start van het Plassentoernooi 
eind juli af te hebben, zodat ten-
nisspelers uit de regio gelijk ken-
nis kunnen maken met deze nieu-
we, uitdagende sport.

Getuigen 
gezocht
Vinkeveen - In de nacht van za-
terdag op zondag jl. is in Vinke-
veen een levensgevaarlijke situa-
tie ontstaan, doordat (nog) onbe-
kenden een compleet speeltoe-
stel, dat reeds vernield was door 
de zware storm van vorige week, 
op de Roerdompbrug gooide. 

De weg werd volledig versperd 
en automobilisten moesten, om 
een aanrijding te voorkomen, 
flink in de remmen. Je moet wel 
gestoord zijn om zoiets te doen. 
Zaterdagochtend bleek ook een 
bushokje op de Plevierenlaan 
vernield. Een compleet verkeers-
bord was de door ruit gegooid.De 
politie zoekt getuige(n). Heeft u 
iets gezien, neem dan contact op 
met de politie via 0900-8844

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 21 juni 2019 om fraaie 
prijzen in Café de Merel Arken-
park MUR no 43, Vinkeveen, 
Tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl. Er worden vier ronden 
van zestien giffies gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of win-
nares bekend, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen. 
Hier volgen de datums voor 

de prijsklaverjas competitie 
2018/2019. Voor 2019: 21 juni en 
5 juli. Alle datums onder voorbe-
houd. 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. A.v. Scheppingen  7056 pnt
2. Gerry Ruimschoot  6907 pnt
3. Kees Kooijman  6817 pnt
4. Greet Koot  6789 pnt
5. Carla v. Nieuwkerk  6752 pnt
En de poedelprijs was deze avond 
voor Dorus v.d. Meer met 4673 
punten.
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BOZE maar geen
LOZE KRETEN

Soms is het tijd voor verandering, voor iets nieuws, voor een 
andere koers. Als we kijken naar onze samenleving, zien we 
bijvoorbeeld dat die steeds meer verandert in een netwerk-
samenleving. Een moderne manier van samenleven met een 
infrastructuur van sociale en media-netwerken. Met inwo-
nersnetwerken kunnen heel veel mooie plannen en initiatie-
ven worden gerealiseerd (die als individuele inwoner vaak 
onhaalbaar zijn). Tijd dus voor de inwoners om het anders en  
vooral samen te gaan doen!

Kretologie
“Ze luisteren toch niet, ze doen 
waar ze zelf zin in hebben”. 
“Zakkenvullers zijn het, alle-
maal, die politici”. “Als ze een-
maal op het pluche zitten, ben 
je niet meer in tel”. “Het gaat al-
lemaal alleen maar om poen 
en macht”. Dit soort uitgespro-
ken kretologie lijken we steeds 
minder te horen de laatste ja-
ren. Zijn we daarmee vooruit-
gegaan in democratische zin? 
Ja, zeker wel, het wordt be-
ter maar het gaat nu eenmaal 
--soms tergend-- langzaam die 
positieve draai. En: het gaat 
vooral beter onder de huidige 
(politieke) mores, maar moet 
inspraak niet wezenlijk anders, 
vanuit de burger,  functione-
ren? Volksraadplegingen heb-
ben soms hun nut bewezen 
maar lijken de leemtes tussen 
bestuurders en inwoners nog 
steeds niet volledig te kunnen 
vullen (bovendien is het Raad-
gevend Referendum --zonder 
beslissende invloed, alweer af-
geschaft).

Méér meebeslissen
Divers wetenschappelijk on-
derzoek --o.a. de studie Meer 
democratie, minder poli-
tiek van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau, en dat is nota-
bene een (registrerende en ad-
viserende) overheidsinstantie, 
toont aan dat de gewenste in-
vloed van Piet met de Pet, Mari-
nus Modaal en overige Kornui-
ten op de politieke besluitvor-
ming de laatste decennia flink 
is toegenomen. In gewone taal: 
we willen (en zijn) méér gaan 
meebeslissen. Maar we zijn nog 
wel ’n heel eind af van  inspraak 
die er écht toe doet, op het juis-
te moment. Inspraak moet veel 
dynamischer worden om méér 
blijere burgers te krijgen, dus 
niet statisch via 1 keer in de 4 
jaar ’n nieuwe Gemeenteraad. 

Luisteren naar de inwoners
Het meest in het oog springen-
de effect van deze trend (demo-
cratische vooruitgang) is dat de 
landelijke, maar ook de loka-
le politiek er steeds meer van 
doordrongen raakt dat je pas 
sociale samenhang –én stem-
men-- wint als je ook echt lúis-
tert naar je inwoners, en niet 
alleen tijdens verkiezingen. 
En hen helpt, waar je kan, met 
hun veelsoortige worstelingen 
in het dagelijks bestaan. Iede-
re inwoner, ook in de Ronde Ve-
nen, vraagt zich weleens af (op 
een specifiek onderwerp) waar-
om dit en dat en zus en zo nu 
juist zó geregeld moet worden: 
“Hoe kunnen ze in godsnaam 
die bomen nou omkappen?”  
“Raar hoor die weg daar maar 
weer eens opnieuw asfalteren, 
wat kost dat wel niet!? Zie jij 
kuilen en gaten? Ik niet”. “Moet 
dat nou echt, die geldverslin-
dende verbouwing van het Ge-
meentehuis?” “Die WMO is nog 
lang niet perfect hoor: m’n be-
jaarde moeder zou ‘n scootmo-
biel van de gemeente krijgen; 
nou, tot dusver helemaal niks”  
(WMO= Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, uit te voeren 

door gemeenten). Etcetera en-
zovoorts. 
Ach, we zijn allemaal gezond 
kritisch (en hebben soms de 
neiging vooral het negatieve te 
onthouden en het positieve te 
vergeten). Maar verbeteringen 
zijn natuurlijk altijd welkom. 
Wisten ze maar wanneer, waar-
om, waar en wat wij willen! Ma-
nuela Carmena, burgemeester 
van Madrid, verwoordt het zo: 
“de mensen willen niet meer 
luisteren, ze willen dat jij naar 
hén luistert” 

Samenwerken of zelf rege-
len?
Betere inspraak tussen de ver-
kiezingen door? Het kan. We 
geven u een voorbeeld; wo-
ningbouw in de Ronde Venen: 
dat is sinds jaar en dag vooral 
honderden dure koopwonin-
gen en –gelet op de schrijnend 
lange wachttijden-- te weinig 
sociale huurwoningen. Details 
volgen in ‘n volgende column, 
maar we kunnen alvast zeggen 
dat de gebouwde en geplan-
de aantallen niet in verhouding 
staan tot de vraag naar betaal-
bare sociale huurwoningen.  
Onbeduidend/waterig/nauwe-
lijks gehoord protest van de lo-
kale politieke oppositie helpt 
dan vaak niet om de kennelijk 
nog altijd leidende principes 
van de commerciële woning-
markt in te dammen. In een ge-
zonde woningbouwmarkt zou-
den beide (dus ook sociale wo-
ningbouw) moeten gedijen, 
naar behoefte. Een huis voor ie-
dereen!  
Wat te doen? Eerst drommen 
we virtueel samen als bezorg-
de burgers om dit nijpende 
probleem aan te pakken (via 
het Inwoners Voor Inwoners of-
tewel IVI-platform), met de no-
dige aandacht op sociale me-
dia en in de plaatselijke kran-
ten. Dan gaan we als inwo-
nersbeweging overleggen met 
de gemeente, da’s wel zo net-
jes en democratisch --en ver-
helderend. Helpt dat niet? Dan 
zijn we genoodzaakt om te kij-
ken hoe we het als inwoners zé-
lf kunnen regelen, maar we ge-
bruiken dan een actiemodel 
dat werkbaar is en wel resulta-
ten oplevert.

U staat niet alleen
Als individuele inwoner of als 
inwonersgroepering is het niet 
altijd eenvoudig om zaken ef-
fectief op te pakken. Bureau-
cratie en ingewikkelde proce-
dures komen vaak om de hoek 
kijken en  schrikken menig ini-
tiatiefnemer af. Maar als de ac-
tiegroep-met-achterban een 
beetje volume heeft, gaan ze 
‘daar op het pluche’ ineens veel 
beter naar je luisteren! 
Vooral om die reden hebben 
wij het InwonersCollectief in 
het leven geroepen: om via 
massale steun uiteindelijk de 
individuele inwoner te helpen 
en haar/hem een podium te 
geven.   

Email gerust, met uw vragen en 
opmerkingen, naar drv@inwo-
nerscollectief.nl 

Rondeveense Politiek 
zoekt vrouwen
De Ronde Venen - In De Ron-
de Venen lijkt dat toch helemaal 
niet nodig? Drie vrouwelijke wet-
houders, daar hoeven we toch 
niets meer aan te doen? Dat zou 
je denken, maar de volgende keer 
kan het zomaar weer heel anders 
zijn. Van de 27 raadsleden zijn 
er maar 7 vrouwen en van de 13 
fractieassistenten zijn er 4 vrou-
wen, daar is dus nog ruimte voor 
verbetering. Wil je meer weten 
over de gemeentepolitiek kom 
dan 3 juli naar het gemeentehuis. 
Een meer diverse groep men-
sen in de gemeente politiek kan 
echt helpen bij een bredere in-
breng en aanpak bij besluitvor-
ming. Omdat we weten dat vrou-
wen niet altijd direct staan te 
trappelen om politiek actief te 
worden, hebben ze besloten om 

een avond te organiseren om op 
een luchtige manier aandacht te 
besteden aan politiek en wat dit 
kan beteken voor en door vrou-
wen. Gast is Julia Wouters, zij is 
auteur van het boek “de zijkant 
van de macht” en zal u hier meer 
over vertellen. U kunt hen volgen 
op FB politiekevrouwenDRV, voor 
de avond verwachten ze al meer 
dan 30 vrouwen maar er kunnen 
er nog gerust een aantal bij.
Dus namens alle politieke partij-
en nodigen zij vrouwen van harte 
uit om te komen op 3 juli 19 uur 
in het gemeentehuis in Mijdrecht, 
de toegang is gratis. Wil je meer 
weten stuur dan een mail naar 
politiekevrouwendrv@gmail.
com. De politieke vrouwen van 
De Ronde Venen verheugen zich 
op jouw komst!

Jozefschool geeft 
concert met Concordia

GroenWest organiseert Corporatie Ride 2019
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag organiseerde GroenWest 
de Corporatie Ride. Medewerkers 
van verschillende corporaties 
fietsten met elkaar een route van 
75 of 100 kilometer door het cen-
traal gelegen, mooie en klassiek 
Hollandse Groene Hart. “Naast 
het lekker fietsen, was het ook 
goed om kennis uit te wisselen 
met verschillende collega’s in het 

vakgebied”, zo zegt Gerco Jonker 
van GroenWest. GroenWest orga-
niseerde de Corporatie Ride van-
wege haar 100-jarig jubileum. 
Jubileumfietstocht voor huurders
De corporatie heeft ook vier fiets-
tochten uitgezet voor haar huur-
ders. Op de website https://www.
groenwest.nl/jubileum/fiets-
tocht/ zijn de verschillende fiets-
tochten te vinden. De tochten 

voeren dwars door het prachti-
ge Groene Hart, de regio waarin 
GroenWest actief is. Na het fiet-
sen kunnen huurders met een 
tegoedbon uit het bewoners-
blad een ijsje halen bij een van de 
deelnemende ijssalons. 

Jubileumactiviteiten
Tijdens haar jubileumjaar orga-
niseert GroenWest verschillen-

de activiteiten voor en met haar 
huurders. Zo rijdt GroenWest met 
de Babbelbus door het werkge-
bied op zoek naar een praatje, 
maken kinderen kans op het win-
nen van hun droomslaapkamer 
en is er in september een Open 
Huis.
Alle activiteiten staan in het be-
wonersblad en op de website van 
GroenWest.

Snorfietser 
gewond
Mijdrecht – Vorige week Don-
derdagochtend rond 11 uur is 
een snorfietser gewond geraakt 
bij een ongeluk langs de N201.

De snorfietser reed over het fiets-
pad toen een auto vanuit een uit-
rit het fietspad op reed. Beiden 
konden een aanrijding niet meer 
voorkomen. De snorfietser reed 
tegen de de auto aan en kwam 
ten val. Hij liep hierbij onder an-
dere armletsel op.

Lezing ‘Invasieve 
exoten, tuin er niet in’
Regio - Op dinsdag 25 juni neemt 
Michiel Verhofstad, projectleider 
bij Floron, ons mee in de wereld 
van de Invasieve Exoten. Invasie-
ve exoten, iedereen heeft er wel 
eens van gehoord. Maar wat is 
het bijzondere eraan en wat voor 

problemen zijn ermee? Dat staat 
centraal tijdens de Week van de 
Invasieve Exoten van vrijdag 21 
t/m 30 juni. In Nederland zijn ve-
le honderden invasieve exoten, 
zoals de rode Amerikaanse ri-
vierkreeft, de Japanse duizend-

Dansschool Nicole is klaar voor de show!
Regio - Aankomend weekend, 
staat helemaal in het teken van 
Dansshow Nicole 2019. Op zon-
dag 23 juni zal Dansschool Nico-
le met al haar leerlingen weer 2 
spectaculaire shows neer gaan 
zetten in het prachtige theater 
van Studio’s Aalsmeer. Tijdens de 
show zullen alle dansstijlen langs-

komen waarin deze allround 
dansschool lesgeeft: streetdan-
ce, wedstrijddans, modern, show, 
kidsdance en nog veel meer. Een 
feestje om naar te kijken, met zo-
veel afwisseling qua muziekkeu-
ze en dans dit jaar! 
Elk jaar is dit al een groot spekta-
kel, maar dit jaar is het nog speci-

aler: een echte VJ, VJ Fleur, zal tij-
dens de show inpluggen en de 
videoschermen achter de dan-
seressen live bedienen met de 
mooiste beelden en visuele ef-
fecten! Een combinatie van dans, 
muziek en special live effects 
staat u te wachten, de enthousi-
aste leerlingen en hun creatieve 

docenten gaan er alles aan doen 
om 2 prachtige shows voor u neer 
te zetten! 
Heeft u nog geen kaarten en wilt 
u hier wel graag bij zijn: er zijn 
nog enkele kaarten te koop voor 
de show van 10.30 en 15.00 uur 
bij Eten & Drinken Het Rechthuis 
of bij kapsalon Backstage.

knoop, de springbalsemien, de 
halsbandparkiet en de tijgermug. 
Wat zijn de problemen met exo-
ten, wat zijn de risico’s ervan en 
wat kunt u zelf doen om die risi-
co’s te beperken. Dat zijn vragen 
die deze avond centraal staan.  
Dinsdag 25 juni, 20 uur; NME-cen-
trum De Woudreus, Pieter Joos-
tenlaan 28a, 3648 XR Wilnis. De 
zaal is open vanaf 19.45 uur. Er 
wordt een ‘vrijwillige’ bijdrage ge-
vraagd van 2.50 euro. Voor meer 

informatie: Jetske van den Bijtel, 
0294284640. Voor meer informa-
tie over invasieve exoten: www.
tuinernietin.nl

Vinkeveen - Het werd een heus 
concert onder leiding van brass-
band Concordia en gedirigeerd 
door Thomas Eveleens. Na acht 
muzieklessen konden de kinde-
ren, die mochten kiezen tussen 
de blaasinstrumenten trompet 
en trombone een aardig deuntje 
meeblazen. Met veel enthousias-

me speelden alle kinderen mee. 
Na deze kennismaking komt er 
een vervolg op de introductieles-
sen voor de kinderen die het leuk 
vinden. Muziekles past in het les-
programma van Sint Jozefschool 
waarbij kinderen leren om samen 
te werken. Muziek verbindt en 
maakt blij.
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Waar gaat het over? ‘De gemeen-
te spreekt al langere tijd over her-
inrichting van de Oude Spoordijk. 
Hiermee wordt uitvoering gege-
ven aan een amendement dat de 
gemeenteraad vorig jaar heeft 
aangenomen om geld beschik-
baar te stellen voor fietsmaat-
regelen, waaronder een fiets-
pad over de voormalige spoor-
baan. De gemeente wil hier-
mee het fietsgebruik stimuleren,’ 
laat de gemeente in een pers-
bericht weten. Het concept ont-
werp dat op 11 juni is gepresen-
teerd gaat over het traject fiets-
pad Rondweg Mijdrecht – bij de 
brug over de Ringvaart nabij de 
Rabobank - tot aan de Ensche-
deweg in Wilnis (N212). Een tra-
ject van 2,1 km lang. Eerder werd 
al besloten dat de oude spoordijk 
tussen de N212 bij de Algeme-
ne begraafplaats richting Abcou-
de onverhard en dus in de hui-
dige vorm ongewijzigd blijft.(Dit 
tot grote vreugde van natuurlief-
hebbers, wandelaars, hondenbe-
zitters en mountainbikers die zich 
er in die zin over uitgelaten heb-
ben. Red.). De gemeente houdt 
bij het voorstel voor de herinrich-
ting van het oude spoor langs het 
bedrijventerrein en langs de Ma-
ricken rekening met de belan-
gen van wandelaars, hondenbe-
zitters en fietsers. Bovendien wil 
de gemeente de cultuurhistori-
sche waarde bewaken. Ook is er 
aandacht voor bevordering van 
de biodiversiteit. Zo komen aan 
weerskanten van de spoorbaan 
insectvriendelijke bermen, waar-
bij wordt gestreefd naar het re-
aliseren van een ‘bijen-snelweg’. 
Op de Oude Spoordijk tussen de 
bebouwing van Wilnis en de Ma-
ricken wordt een boomstructuur 
geplant, met aan beide kanten 

een bomenrij. Voor dit gedeel-
te betekent dit het accentueren 
van het karakter van de voormali-
ge spoorbaan en een groener uit-
zicht, zowel vanuit woningen in 
de Maricken als vanaf de Wethou-
der Van Damlaan. Bij het bedrij-
venterrein worden aan de noord-
zijde pluksgewijs meerstammige 
bomen geplant. Zo ontstaat een 
natuurlijke scheiding en worden 
de bedrijfspanden enigszins aan 
het zicht onttrokken. De open-
heid richting ‘de driehoek’ blijft 
op die manier gehandhaafd. De 
kosten van de aanleg bedragen 
rond 200.000 euro.

Gescheiden wandelen 
en fietsen
Beleidsmedewerker Gabrielle 
Mennen van de gemeente heeft 
in beginsel een mooi en door-
dacht ontwerp gemaakt waar 
veel inwoners uit met name Wil-
nis en Mijdrecht plezier van kun-
nen hebben. Hierbij is zeker ook 
de natuur niet vergeten. In het 
ontwerp, dat men inmiddels op 
de gemeentelijke website www.
derondevenen.nl/oudespoordijk 
kan raadplegen, blijft het groot-
ste gedeelte van het onverhar-
de kiezelpad zoals het nu is. Dat 
is een breedte van bijna tien me-
ter. Daarnaast komt volgens het 
plan een verharde fietsstrook van 
drie meter breed. Die wordt voor-
zien van een zandkleurige to-
plaag, welke qua kleur overeen-
komt met die van het wandelpad. 
Tussen het wandelgedeelte en de 
fietsstrook wordt over een breed-
te van een meter brem geplant. 
Deze wordt dicht op elkaar ge-
plant en zo hoog dat honden er 
in principe niet overheen kunnen 
springen. Over de gehele leng-
te kan veilig naast elkaar gewan-

deld en gefietst worden. Wethou-
der Schuurs zegt daarover: “Begin 
dit jaar heeft het college - con-
form de wens van vele bewoners 
- besloten om de Oude Spoor-
dijk van Wilnis (N212) tot aan de 
Demmerikse Kade ongemoeid 
te laten. De afgelopen maanden 
is gewerkt aan een inrichtings-
voorstel voor het gedeelte tussen 
de Rondweg in Mijdrecht en de 
N212 in Wilnis. We willen als ge-
meente het fietsgebruik stimule-
ren en de bewoners van de Maric-
ken en Wilnis de gelegenheid bie-
den om op een veilige en aange-
name manier Mijdrecht vice ver-
sa aan te doen. Dit voorstel gaan 
we sowieso bespreken met be-
langstellenden om na te gaan of 
we voldoende rekening hebben 
gehouden met de diverse belan-
gen. Vervolgens bespreken we 
het voorstel en alle verkregen in-
put na de zomer met de gemeen-
teraad”.

Alleen wandelaars
Behalve een groot aantal inwo-
ners dat het voorgestelde ont-
werp wel ziet zitten en zich daar-
over tijdens de inloopavond over 
uitlieten, zijn er ook tegenstan-
ders van het plan. Een fluks via 
sociale media bij elkaar gesprok-
keld ‘actiecomité’ GAOHOS (Geen 
Asfalt Op Het Oude Spoor) bood 
rond 19.00 uur bij monde van me-
vrouw Kelly Kessen wethouder 
Alberta Schuurs een petitie na-
mens 865 tegenstanders van het 
plan aan. Op zich heeft het actie-
comité naar zeggen geen moeite 
met het ontwerp, maar dan wel 
zonder fietspad. Fietsers kunnen 
overal fietsen op bestaande fiets-
paden en routes die de gemeen-
te toch al rijk is. Maar die worden 
niet altijd als veilig ervaren. Het 
actiecomité vindt het niet nodig 
een extra fietspad aan te leggen 
door een stukje natuur en een ge-
bied wat expliciet als een ‘rustge-
bied’ wordt gezien met een wan-
delpad van ‘hoge wandelwaarde’ 
waar men ongestoord kan wan-
delen en waar honden los kun-
nen lopen. Het scheiden van 
een fietsgedeelte met een heg 
geeft niet dezelfde ervaring en 
het wordt minder rustig om er 
van de natuur te genieten. Het 
huidige wandelpad op de Oude 
Spoorbaan is de enige plek in Wil-
nis en Mijdrecht waar men onge-

Veel gedoe rond conceptontwerp Oude Spoordijk

stoord kan wandelen. Voorts is de 
aanleg van een drie meter breed 
deels verhard (fiets)pad niet in 
het voordeel van de biodiversiteit 
omdat er door nieuwbouw al veel 
asfalt en steen in de gemeente 
bijkomt. Met de aanleg van het 
fietspad gaat bovendien veel van 
de cultuurhistorische waarde van 
de Oude Spoorbaan verloren…, 
zo brengt het actiecomité naar 
voren. Men is bang dat er later 
ook nog eens verlichting komt bij 
het fietspad – wat niet past bin-
nen het klimaatplan van de ge-
meente (extra energieverbruik). 
Voorts dat het pad ook gebruikt 
zal worden door brommers, scoo-
ters en racende wielrenners. Kort-
om men ziet de Oude Spoordijk 
in haar visie alleen voor natuur-
liefhebbers, rustzoekers, wande-
laars en hondenbezitters die hun 
hond vrijelijk kunnen laten rond-
lopen en rennen. Fietsers horen 
daar niet bij.

Egoïsten
Enkele van de standpunten die 
door het actiecomité naar voren 
werden gebracht vielen bij voor-
standers van het ontwerp niet in 
goede aarde. Althans gelet op 
de opmerkingen die binnen de 
gesprekken te beluisteren wa-

ren. “Wat een stel egoïsten, waar-
om mogen fietsers niet op hun 
manier genieten van die spoor-
baan op een keurig afgeschei-
den pad. Heb je helemaal geen 
last van. Als er nu hele hordes rij-
den, maar dat valt nog te bezien. 
Nee, de fietsers moeten maar op 
de Nijverheidsweg in het indu-
striegebied blijven. Brommers 
en scooters hoeven er niet te ko-
men als de gemeente verbods-
borden plaatst om ze te weren. 
Moet je wel gaan handhaven na-
tuurlijk. Voor wielrenners is het 
fietspad veel te smal. En die ver-
lichting hoeft inderdaad niet.” De 
doelgroep hondenbezitters ging 
ook over de tong. “Laten we ho-
pen dat de gemeente voldoen-
de afvalbakken plaatst met poep-
zakjes erbij. Als de baasjes van 
de hond van die faciliteiten ge-
bruik zullen maken, blijft de Ou-
de Spoordijk redelijk strontvrij. 
In het andere geval hoef je er op 
den duur niet meer te gaan wan-
delen. Verreweg de meeste hon-
denbezitters ruimen de drollen 
van hun huisdier niet op.” En over 
biodiversiteit: “De grootste voor-
vechters van meer natuur in hun 
omgeving en die meteen voor-
aan staan als er plannen zijn zo-
als deze, hebben zelf meestal een 

tuin die eruit ziet als een school-
plein omdat ze geen tijd hebben 
of willen steken om een echte 
tuin te onderhouden”. En: “Er zijn 
865 tegenstanders. Hoe denkt de 
rest van de ruim 20.000 inwoners 
van Mijdrecht en Wilnis erover? 
Jammer dat je de voorstanders 
nooit hoort.”
Er waren ook mildere geluiden 
te horen van bezoekers die een 
neutralere opstelling innamen. 
Het concept vond men goed, 
maar wellicht kunnen daarbij en-
kele zienswijzen van het actieco-
mité in het concept worden ver-
werkt. Daarbij uitgaand van wel 
een fietspad. “Dan komt toch ie-
dereen aan zijn trekken.”

Kortom, als alle informatie - waar-
onder ook de ‘voors- en tegens’ 
middels de ingevulde formulie-
ren, binnen is en bekeken, kan 
men bij de gemeente aan de 
slag om een standpunt in te ne-
men en het (eventueel gewijzig-
de) conceptontwerp na de zomer 
voor te leggen aan de gemeente-
raad. Wat het dan gaat worden is 
nu nog niets over te zeggen. De 
standpunten liggen ver uit elkaar. 
Er zal zeker een besluit worden 
genomen waarbij het ‘algemeen 
belang’ prevaleert.

Het tracé van de Oude Spoordijk

De Oude Spoordijk gaat op de schop. Maar wat gaat het worden? Dit is het idee hoe de gemeente dit in een concept voorstelt

Wilnis - Dinsdag 11 juni jl. presenteerde de gemeente het con-
ceptontwerp voor de aanpassing van de Oude Spoordijk. Die is 
gesitueerd tussen de nieuwe woonwijk Maricken en de wijk Veen-
zijde van het ‘oude dorp’ Wilnis. Het is de voormalige spoorbaan 
van de oude Haarlemmermeer Spoorweg uit begin vorige eeuw. 
Een en ander vond plaats tijdens een inloopbijeenkomst in dorps-
huis De Willisstee. Belangstellenden konden daar in het begin 
van de avond vanaf 19.30 uur het ontwerp te komen bekijken, 
zich daarover hun mening vormen en dit via op de tafels liggende 
formulieren kenbaar maken. Wethouder Alberta Schuurs en di-
verse medewerkers van de gemeente waren aanwezig om allerlei 
vragen te beantwoorden. Al met al een avond waar bewoners ook 
behoorlijk met elkaar in discussie gingen over de ophanden zijn-
de herinrichting van de Oude Spoordijk. Snel kon men al spreken 
over ‘twee kampen’ met voor- en tegenstanders.

Aanbieding van de petitie aan wethouder Alberta Schuurs





Regio - Na het grote succes van 
het Amsterdam Open begin ju-
ni, heeft Kano- en Roeivereni-
ging Michiel de Ruyter de eer ge-
kregen om het Nederlands Kam-
pioenschap Kanopolo te organi-
seren. Komend weekend zullen 
voor het eerst alle divisies in ac-
tie komen, op vijf velden die ter 
hoogte van de Uithoornse club 
op de Amstel komen te liggen.
Voor de twee hoofdklasse-teams 
van MDR komt zondag al de ont-
knoping van het sportjaar. Zij 
speelden eerder al een weekend 
tegen hun opponenten en ma-
ken nu hun competitie af. MDR 
1 heeft daarbij nog altijd kans op 
een podiumplek, MDR 2 vecht 
voor een plaats in de midden-
moot.

Eerste klasse
De verrassing in de eerste klas-
se komt dit jaar uit de hoek van 
MDR 4, dat een divisie hoger mag 

spelen vanwege uitval van ande-
re teams. Daarmee binden ze on-
der meer de strijd aan met MDR 3, 
een mix van jong talent en inter-
nationals, die zichzelf de afgelo-
pen tijd heeft geprofileerd als po-
diumkandidaat.
Vanwege de plotselinge promo-
tie van MDR 4 heeft de tweede 
klasse dit seizoen, voor het eerst 
in lange tijd, geen team van de 
thuisclub meespelen. In de derde 
klasse moet MDR 5 zichzelf laten 
gelden tegen concurrenten zoals 
Utrecht en Helmond.
In de jeugdklasse maakt het ta-
lentvolle MDR 6 kans op een po-
diumplaats.
Het Nederlands Kampioenschap 
is het hele weekend vrij toegan-
kelijk voor geïnteresseerden. 
Kanopolo-wedstrijden duren re-
latief kort (2 x 10 minuten), dus 
zaterdag en zondag zijn uitge-
lezen dagen om spectaculaire 
sportduels mee te pakken.
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Nederlands Team bij 
HVM op don 20 juni
Regio - Als je een top-hockey-
wedstrijd wilt bijwonen, dan 
moet je op 20 juni 20:30 bij HVM 
zijn.Laure Montanus is lid van on-
ze club en kan heel goed hockey-
en. Zij zit in het Nederlands Elftal 
(dames 40+) en ze zijn nu in trai-
ning voor het EK 40+. Zij heeft 
geregeld dat 1 van de oefenwed-
strijden op HVM gespeeld wor-
den. 

Laure: “Aanstaande donderdag 
om 20.30 uur spelen we een oe-
fenwedstrijd met de masters, dat 
is het Nederlands Elftal voor 40+. 
Het team bestaat uit oud-inter-
nationals en speelsters uit de ve-
teranen hoofdklasse. We zijn in 

voorbereiding voor het EK, wat 
dit jaar wordt gespeeld op de vel-
den van HC Rotterdam.”

Ze trainen 2x in de week en daar-
naast nog oefenwedstrijden. 1 
van die oefenwedstrijden is as 
donderdag op ons waterveld te-
gen Spandersbosch. Dit team is 
dit jaar kampioen geworden.

Het programma voor 
EK is als volgt
22 juli 17.30 uur:
Nederland - Schotland
23 juli 19.30 uur:
Wales- Nederland 
25 juli 17.30 uur: halve finale
27 juli 11.30 uur: finale.

Thuisclub MDR podiumkandidaat in 
verschillende divisies
NK Kanopolo op de 
Uithoornse Amstel

Mooie successen voor 
wielrenners van UWTC
Regio - Zondag 16 juni hebben 
de UWTC veteranen Leen Blom 
en Guus Zantingh een wieler-
wedstrijd verreden op het wie-
lerparcours Wheelerplanet in 
Spaarnwoude. Al vroeg in de 
wedstrijd ontstond er een kop-
groep van drie renners onder 
aanvoering van John Martin. Hal-
verwege zetten drie renners, met 
daarbij Guus Zantingh, de achter-
volging in en met nog 1,5 ronden 
te gaan sloten de drie bij de kop-
lopers aan. In de eindspurt wist 
Guus Zantingh zijn medevluch-
ters duidelijk voor te blijven en 
hiermee behaalde hij zijn vierde 
overwinning van dit seizoen, 2e 
werd Piet Gruteke uit Rotterdam 
en 3e werd John Martin uit Hoek 
van Holland. Leen Blom finishte 
als 13e.

Winst voor Lorena
Lorena Wiebes heeft zondag in 
België de Flanders Diamonds 
Tour gewonnen (UCI 1.1 wed-
strijd). Ze was na 116 kilometer 
de snelste en verwees Elisa Bal-
samo uit Italië naar de tweede 
plaats, voor de Belgische Lotte 
Kopecky. Het is alweer haar 8ste 
zege van dit seizoen!

NK jeugd
Twee jeugdleden van UWTC heb-
ben zich via de voorrondes weten 
te plaatsen voor het NK jeugd-
wielrennen op zaterdag 15 juni 
in Ameide. Emilie Fransen bij de 
meisjes categorie 4 en Mike De-
rogee bij de jongens categorie 
7. Het meisjes wielrennen is best 
populair want er gingen bijna 50 
meisjes van start. Emilie is in 2018 
begonnen met de wielren wed-
strijden en het was voor haar een 
mooie ervaring om mee te doen 
aan het NK. Emilie is 35e gewor-
den. De jongens categorie 7 slo-
ten de wedstrijddag in Ameide af. 
Ruim 70 jongens hadden zich ge-
plaatst voor deze wedstrijd. Voor 
Mike verliep de wedstrijd anders 
dan hij gehoopt had. Bij de start 
bleef de voorrij motor staan en 

hierdoor knalde er een renner 
achterop de motor met een her-
start tot gevolg. Na de tweede 
start ging het meteen hard en zat 
alles op een lint. Mike zat achter-
in bij de tweede groep toen deze 
groep brak. Hij heeft het gat niet 
meer dicht kunnen rijden. Mike 
bleef zoals altijd wel goed doorrij-
den en heeft nog diverse renners 
opgepikt maar de 58e plaats was 
niet waar hij voor gekomen was.

Ronde van de ronde Hoep
Zaterdagavond 15 juni stond de 
ronde Hoep in het teken van de 
wielrenners. WTC de Amstel had 
hier een prachtige koers uitge-
schreven. Drie UWTC leden had-
den een startplaats bemachtigd 
bij de amateurs/elite koers. He-
laas stond er weinig wind, waar-
door het hele peloton van ruim 
50 renners bij elkaar bleef on-
danks diverse serieuze pogin-
gen om weg te komen. Het was 
dus dringen in de laatste ronde 
om een goede plaats in het pe-
loton te bemachtigen voor de 
eindsprint. Tommy werd 14e, Bart 
15e en Bas 19e. Hiermee zaten ze 
ook alle drie bij de beste 15 in het 
eindklassement over 3 wedstrij-
den. Bart de Veer 5e, Tommy Ou-
de Elferink 7e en Bas de Bruin 15e.

Landelijke 
jeugdcompetitie MTB
Zaterdag 15 juni heeft UWTC 
lid Morgan Hartveldt meege-
daan aan de landelijke jeugd-
competitie mtb in Assen. Mor-
gan was slecht weg bij de start 
en kwam na de eerste ronde door 
rond de 10e plaats. Maar hij wist 
in de tweede ronde op te schui-
ven naar de 5e plaats en dat wist 
hij vast te houden! Het leek aan-
vankelijk droog te worden maar 
uiteindelijk werd het een steeds 
grotere modderpoel. Een mooie 
5e plaats voor Morgan. Morgan 
heeft al meerdere wedstrijden 
meegedaan en staat momenteel 
7e in het klassement bij de jeugd 
categorie 2. (foto’s: Derogee)

Tweede keer Zomer-
bridge De Legmeer
Regio - De tweede avond werd 
gespeeld in drie lijnen van steeds 
12 paren. In de A-lijn waren het 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
die zich de slimste toonden met 
59,17%. Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord volgden met 57,33% en 
op drie eindigde het eerste niet 
Legmeer paar bestaande uit Jan 
Teeuwen & Johan Tolsma die op 
exact 56% uitkwamen. Hannie 
& Hein van der Aat werden vier-
de met 55,83% en Marcel Dekker 

& Ger Quelle sloten de top af als 
vijfde met 54,17%. De B-lijn bleek 
het domein van de gastbridgers 
uit de regio en viel de enige zes-
tiger te bewonderen en gelijk 
een stevige. Viviane & Henny van 
Nieuwkerk leerden allen een les-
je door een uitstekende 65,42% 
te scoren. Carla Euwe en in het 
bijzonder Bep Schumacher, hiel-
den zich keurig bij de bridgeleest 
door een mooie tweede plek met 
57,92%. Dies Bouterse & Carla 

Regio - Afgelopen weekend was 
de 3e ronde van de landelijke 
Topcompetitie BMX in Luyksge-
stel. Helemaal tegen de Belgische 
grens aan maar toch hadden 24 
UWTC-ers de reis aanvaard. Som-
migen reden op en neer, ande-
ren bleven op de camping in de 
buurt. Op vrijdag en zaterdag was 
er nog aardig wat regen, maar op 
zondag bleef het droog en kon 
de wedstrijd prima verreden wor-
den. Met 89 motoritten was het 
wat minder druk bezocht dan an-
dere TC’s, maar toch wel weer een 
sterk deelnemers veld met enkele 
Belgen en Duitsers erbij.
De UWTC rijders deden goede za-
ken en haalden prima resultaten.
Voor een aantal rijders is het het 
eerste jaar TC’s en merk je dat het 
toch wel een stukje harder gaat 
dan bv de Noord Holland Cup of 
BMX West, maar je wordt daar al-
leen maar beter van.

Finale 
Dit was bv het geval voor Jorian 
vd Weele bij boys 8 die in de man-
ches 7-8-7 werd en Jens bij boys 9 
werd 5-6-7. Een fraaie Finaleplek 
bij boys 9 voor Gino Soede die er 
met een 5e plek vandoor ging!
Iets meer ervaring bij boys 10 
hebben Mitch vd Steegt (7-6-
7) en Ruben de Kuiper die in de 
tweede manche ten val kwam, 
ketting eraf en lopend het par-
cours moest afmaken en de laat-
ste manche het niet meer kon 
goedmaken. Thijs Pronk kwam 
ondanks een valpartij in de twee-
de manche toch goed door en 
haalde het zelfs tot in de finale, 
maar daar werd hij in de laatste 
bocht onderuit gekegeld en werd 
helaas laatste, maar toch erg 
goed gedaan!  Bij Boys 12 ging 
het voor Sjoerd Zwerver wel erg 
hard, hij werd 6-6-5 in de man-
ches. Maddox van Deene reed 
zeer sterk in de manches, kwart 
en halve finale en kwam in de Fi-
nale verdienstelijk als 6e over de 
streep.
Bij boys 13 reed Jur de Beij met 
korte broek goed mee 5-4-4 in 
de manches en uiteindelijk stran-
dend als 8e in de halve finale. Mi-
ka Lang ging steeds fel van start 
en stond zijn mannetje tussen 
veelal grotere jongens, maar zet-
te alles op alles en haalde uitste-
kend de finale waar hij zeer knap 
4e werd.

Val
Boys 14 dan met 3 rijders van 
UWTC, Daan Corts kwam in de 
eerste manche meteen te val, 
maar had daar gelukkig geen last 
van en kon dat in de daaropvol-
gende twee manches herstellen 
met 2 derde plekken dus door 
naar de kwart finale. Daar moest 
hij echter het hoofd buigen en 
werd net 5e.

Alec van der Mast en Jessy Soede, 
beide lid van het RTC BMX West, 
het regionale selectieteam, reden 
sterk in deze zware klasse met 
veel kanshebbers op finaleplek-
ken, maar allebei wisten ze knap 
de finale te halen. Alec werd daar 
netjes 7e, maar Jessy deed het 
nog beter en ging als een raket 
de startheuvel af, versnelde goed 
door en gaf die voorsprong niet 
meer weg en werd voor de twee-
de opeenvolgende keer 1 in de Fi-
nale, Klasse!
Dario van Dijk rijdt klasse boys 15, 
kwam goed door de manches en 
in de daaropvolgende halve fina-
le werd hij 8e
Max de Beij reed op de 20 inch 
bij boys 16 tot een 5e plek in de 
halve, maar bij de 24 inch Crui-
serklasse 13-16 ging het nog veel 
beter en werd hij zeer goed 3e in 
de Finale!
Roberto Blom dan, gelukkig weer 
terug op de bmx na een verve-
lende blessureperiode en hij won 
meteen de eerste manche weer! 
En vervolgens meteen bij z’n eer-
ste wedstrijd Cruiser 17-24 weer 
in de Finale, een uitstekende 
prestatie. Dat hij daarin 8e werd 
zal aan de trainingsachterstand 
liggen, maar er is nog tijd om te 
verbeteren richting NK-EK en WK.

Goed bezet
De sterke klasse sportklasse 17-
24 is altijd goed bezet, met de-
ze keer 4 UWTC-ers erbij . Tho-
mas van der Wijngaard zat in een 
zware indeling en werd 6-5-5 in 
de manches. Jordi Coen kwam 
wel goed door de manches maar 
kwam in de kwart in het gedrang 
bij de laatste bocht en werd daar 
7e. Kevin Boomkens rijd ook 
meestal erg hard, kwam met enig 
gemak nog door de manches 
2-2-2 en 3e in de kwart maar in 
de halve ging het net te hard en 
werd hij 6e. Maarten van der Mast 
gaat steeds wat sterker de laatste 
weken en kwam ook goed door 
de manches 3-2-3, 3e in de 1/4e 
en werd uiteindelijk 7e in de hal-
ve finale.
Bij de oudere Cruiser 35-44 had-
den we nog 2 rijders Michiel Jan-
sen 4-5-3 en Arjan van der Wee-
le 5-8-6. Vanwege het aantal rij-
ders was er geen volgende ronde 
waardoor de resp. 4e en 6e ein-
digden.

Normaal
Roy Kater, normaal rijdend bij 
boys 16 ging de uitdaging aan 
om de rest van het seizoen met 
dispensatie een klasse hoger te 
gaan rijden, en dat is dan Junior 
Men, die normaal 17-18 jaar zijn. 
Dus een forse kluif! Hij deed dat 
echter zeer goed door 2-3-5 in de 
manches te scoren en daardoor 
de halve finale te halen. Daar lag 
hij op een 5e plek en zou net uit-
geschakeld  worden, maar zette 
alles op alles op het laatste stuk 
en perste er een forse eindsprint 
uit waardoor hij toch zeer knap 
de finale haalde waar hij uitste-
kend 6e werd. Goed gedaan Roy!
Bij de Elitemen waren er helaas 
zelfs maar 6 rijders, misschien 
vanwege andere wedstrijden 
of rustprogramma of omdat de 
baan in Luyksgestel geen Pro-sec-
tie heeft, maar wel jammer. Joey 
deed echter goed zaken door 3-3-
3 in de manches te worde met 
daarmee ook een 3e plek overall. 
Prima gedaan.Al met al een ge-
slaagd weekend voor UWTC. Vol-
gende week TC 4 in Tiel.

BMX in Luyksgestel 
Prima resultaten UWTC

Dijkman kwamen als derde door 
met 53,75% en met Ans de Ruiter 
& Rietje Tijssen waren, door hun 
50% precies, de procenten op die 
recht geven op een weekje be-
kendheid in de media.
In de C-lijn waren het Richard van 
den Bergh & Tim Vader die als 
eerste de wijn veroverden met 
59,17%. Chislaine Edelbroek & 
Gerda Ruijgrok deden ook goed 
mee als tweede paar met 57,08% 
en Dieny Verhoeff & Ria Wezen-
berg hadden met 55% ook een 
prima avond. Sonja Reeders & 
Rick Jacobs werden hier vier-
de met 53,33% en Lenie & Henk 

van der Laan sloten de rij van suc-
cesvolle zomerbridgers af met 
52,50%. Nieuwsgierig geworden, 
kom dan de derde avond ook 
meedoen aan het Zomerbridge 
van Bridgeclub De Legmeer. Tot 
eind augustus elke woensdag-
avond in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Inschrijven bij voor-
keur per e-mail: gerdaschavema-
ker@live.nl, telefonisch kan ook 
via 06-83371540 en voor spon-
tane beslissers, in de zaal tussen 
19.15 en 19.30 uur. Het begint om 
19.45 uur en de kosten zijn €6,- 
per paar.
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Mijdrecht - Ondanks de slech-
te weersvoorspellingen en het  ’s 
ochtends opbouwen in de regen 
kon de 27ste editie van het jaar-
lijkse straattheaterfestival rond 
11 uur door wethouder en kin-
derburgemeester dmv het door-
knippen van een lint geopend 
worden. Alsof het toeval ermee 
speelde werd het met het toen 
ook droog en verliep de rest van 

de dag stralend. Duizenden be-
zoekers konden op de diverse 
speelplekken genieten van een 
diversiteit aan optredens van lo-
kale, nationale en internationa-
le artiesten. Op het Raadhuis-
plein kon het grote uurwerk van 
de groep Cia la Tal niet over het 
hoofd worden gezien. Drie pop-
pen gaven daar op een knappe 
manier het verhaal weer van wat 

er in een uurwerk af kan spelen.
Op een andere plek op het Raad-
huisplein werd later een optre-
den door El Goma gegeven. De-
ze man liet op humoristische wij-
ze zien hoe het publiek deel uit 
maakte van zijn act.
Maar op andere plekken in het 
centrum waren nog meer optre-
dens te zien en te beluisteren. In-
middels zijn het Shantykoor en 

Masongo trouwe gasten op het 
festival en zorgen voor de nodi-
ge gezelligheid met hun muziek. 
Een nieuwe deelnemer was Luca 
die op bescheiden wijze een ode 
bracht aan Jim Henderson door 
als standbeeld met Kermit de Kik-
ker uren lang op zijn bankje stil te 
blijven zitten. Hoe knap is dat van 
een 11 jarige jongen! 
Foto’s Sietse Zeinstra

Straattheaterfestival in Mijdrecht 
was weer een groot succes






