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Amsterdam UMC en Ziekenhuis
Amstelland gaan meer samenwerken

VERMIST:

Patiënten met een niet-complexe aandoening die binnenkomen
op de spoedeisende hulp (SEH) van Amsterdam UMC kunnen na
Smurf is vermist sinds 6 juni in de onderzoek of eventuele behandeling worden overgedragen aan
omgeving van recreatiepark de de Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.
Kromme Mijdrecht in Mijdrecht.
Smurf is een Europese korthaar Hierover zijn in een overeen- De komst van de SEH-patiënten
cypers. Lichtgrijs getekend en ge- komst afspraken gemaakt tussen naar Ziekenhuis Amstelland is
tekend en gechiped. Zijn baasje beide ziekenhuizen en zorgverze- een eerste uitwerking van de samist haar heel veel 06-1084 3461 keraars Zilveren Kruis en Zorg en menwerkingsovereenkomst die
Zekerheid. De overgedragen pa- beide ziekenhuizen en zorgverzetiënten hebben zo toegang tot de keraars Zilveren Kruis en Zorg en
voor hen meest geschikte zorg, Zekerheid in december 2018 teterwijl Amsterdam UMC hierdoor kenden. Het doel: met elkaar de
ruimte krijgt voor patiënten die medisch specialistische zorg in de
complexe zorg nodig hebben.
regio versterken. In de zomer zul-

len ook afspraken volgen over de
behandeling van neurologische
patiënten uit Amsterdam UMC
door Ziekenhuis Amstelland.
Voor Ziekenhuis Amstelland
draagt het extra aanbod van patiënten bij aan de strategie die de
huidige Raad van Bestuur heeft
ingezet voor een toekomstbestendig ziekenhuis in de regio.
Amsterdam UMC krijgt door de
overheveling van basiszorg naar
Ziekenhuis Amstelland meer capaciteit voor zorg aan hoog-complexe patiënten.
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Gezellige drukte op dinsdag 25
juni tijdens de inmiddels traditionele jaarlijkse ouderbedankbingo op IKC Het Duet in Uithoorn.
Genietend van een gezond hapje en een drankje speelden de ouders en het team voor de prachtige gesponsorde prijzen. Behoorlijk fanatiek, soms met meerdere kaarten tegelijk. Heel fijn want
een deel van de opbrengst komt
ten goede van Stichting Kinderen
Kankervrij. Dit goede doel is overigens door de meerderheid van
de kinderen, de ouders èn het
team van Het Duet gekozen tot
goede doel 2019.De nu al prach-

tige opbrengst gaan ze dit jaar
nog veel groter maken met KiKa - schoolactie’s. Aankomende
kerst maken we bekend welk bedrag we met z’n allen hebben opgehaald. Het blijft dus nog spannend! Even een bedankje aan de
gulle prijzen schenkers: Alexanderhoeve Stijn Melenhorst, Duoplant, Het Spoorhuis, Schoonheidssalon Time out for Beauty,
Westeinder Paviljoen, Tuincentrum het Oosten, Jumbo Peter de
Jong, Alexanderhoeve Uithoorn,
De Goudreinet, Aquaplantsonline, Trimsalon Real Doggy en een
anonieme gever.

Gezond Wilnis schenkt 1.000
euro aan De Woudreus
Op woensdag 26 juni overhandigde huisarts Kees de Vries uit
Wilnis, een cheque van maar liefst
1.000 euro aan een aantal kinderen in het NME-centrum in Wilnis.
Het geld is bedoeld voor speelen zitelementen in de vernieuwde voortuin van het NME-centrum.
Kees de Vries is huisarts in Gezond Wilnis, het in 2018 geopende gezondheidscentrum. Als openingscadeau vroeg het centrum
geld voor de nieuwe tuin van het
NME centrum en dan vooral voor
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Het Duet in actie voor KiKa

Spoedzorg

Voor het eerst werken alle muziekverenigingen van Wilnis,
Mijdrecht en Vinkeveen in een
project, getiteld “Nooit Uitgeblazen”.Dit project biedt volwassenen de gelegenheid binnen een project de basistechnieken van het bespelen van
een blaas- of slagwerkinstrument aan te leren. De lessen
worden gegeven door professionele docenten en er zal na
10 lessen ook samenspel worden beoefend. De serie van 20
lessen worden voor een gereduceerd tarief aangeboden en
zullen worden gegeven in de
verenigingsgebouwen van Viribus Unitis in. Wilnis en van
VIOS in Mijdrecht. De informatieavond zal zijn op 9 juli om
20.00 uur aan de Pieter Joostenlaan 1 te Wilnis. Hierbij zullen de docenten en de verenigingen aanwezig zijn.
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Ruim zeven jaar was hij wethouder in gemeente De Ronde Venen
voor het CDA. Hij kwam na een
roerige periode in de Rondeveense politiek. Hij kwam ‘van buitenaf’, met een frisse blik en kennis van zaken. In eerste instantie
zou David als een soort tijdelijke
interim bestuurder aan het werk
gaan, maar hij bleef zeven jaar.
Voor de laatste verkiezingen had
hij al te kennen gegeven te willen
stoppen. Nu ruim een jaar later
is David Moolenburgh benoemd te Zandvoort, waar haar half septot wethouder van de gemeen- tember zal worden beëdigd
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de speelelementen. Daarmee
draagt het NME centrum bij aan
het plezier van buiten spelen én
goede beweging van de kinderen. In Gezond Wilnis zitten huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, tandartsen, diëtisten, podotherapeuten en wijkverpleging
onder één dak. Het NME-centrum
is uiteraard ontzettend blij met
dit cadeau. Juist door dit soort
donaties kan het centrum activiteiten organiseren die niet uit de
reguliere budgetten betaald kunnen worden.

Voedselbank, Leerschool en ’t
Anker krijgen nieuw onderkomen
De Rondeveense gemeenteraad
heeft donderdag jl. unaniem besloten dat de oude basisschool
de Trekvogel in Mijdrecht in ieder geval de eerstkomende vijf
jaar hier de Voedselbank, de Leerschool, ’t Anker, Tympaan de Baat
en Atelier De Ronde Venen gehuisvest zullen zijn. Ondanks fikse
kritiek van een klein groepje omwonenden gaat de raad ervoor.
Alle fracties waren voor . Simone
Borgstede van het CDA verwoorden het zo: “ Zorg en maatschappelijke ondersteuning dichtbij en
laagdrempelig toegankelijk. Dat
is wat we willen. Wij zijn ook heel
blij dat op de locatie van de Trekvogel een gezamenlijk initiatief
van De Voedselbank, Inloophuis
‘t Anker, Tympaan de Baat en Ate-

lier de Kromme Mijdrecht gerealiseerd gaat worden.
Zowel de Voedselbank als Atelier de Kromme Mijdrecht zochten een nieuw onderkomen omdat op hun huidige locatie, de
Hoflandschool o.a. een nieuw
schoolgebouw en seniorenwoningen gerealiseerd gaan worden. Ook Inloophuis ‘t Anker wil al
jaren een eigen locatie waar men
mensen met kanker passend kan
ondersteunen. We zijn enthousiast dat de maatschappelijke organisaties zelf met elkaar om tafel
zijn gegaan en een plan hebben
voorgelegd aan de gemeente.
Omwonenden
Maar ook de omwonenden hebben een belangrijke rol bij het re-

aliseren van deze plannen. Helaas
ging de inspraak hier en daar niet
helemaal zoals we het graag zien.
Een leermoment en iets waar we
met elkaar alert op moeten blijven. Maar het uiteindelijke plan
voorziet op advies van de omwonenden in het ontlasten van
de parkeerdruk van de wijk met
de realisatie van 30 extra parkeerplekken op het voormalige
schoolplein. Uiteraard blijven de
speeltoestellen voor de kinderen
in de wijk beschikbaar. Natuurlijk zal er de komende tijd flink
geklust worden door de organisaties, wij roepen de wethouder
op om te zorgen dat dit in nauw
overleg met alle betrokkenen gebeurt om de overlast tot een minimum te beperken”.

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?
WIJ ZOEKEN NOG

BEZORGERS

VANAF 13 JAAR BEN JE AL VAN HARTE WELKOM!
ZEER GOEDE VERDIENSTEN
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
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.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

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

Jaarmarkt Vinkeveen

Dit jaar, inmiddels voor de 41e
keer zal de Vinkeveense Jaarmarkt worden georganiseerd
door de stichting Vinkeveen Promotion. Deze markt is op woensdag 17 juli. En vanaf 10 uur die
ochtend, staan de ruim 120 standhouders opgesteld. Ook in 2018 is
deze markt weer in de Heul vanaf
de IJsbeer, de Herenweg tot aan
de Kerklaan, en de Heulweg tot
de brug van Kerkelanden. Omdat de organisatie zo veel mogelijk aan branchebescherming probeert te doen, zult u nooit meer
dan twee dezelfde soort kramen
bij elkaar aantreffen en is de jaarmarkt daardoor zeer ruim gemêleerd. Daarnaast wijst de organisatie erop dat tijdens de Jaarmarkt, de Herenweg (tussen de

Kerklaan en de Heulweg) zal zijn
afgesloten voor IEDER gemotoriseerd verkeer en parkeren in dit
gebied vanaf 05.00 uur is verboden. (Er is een wegsleepregeling
van kracht binnen dit gebied op
eigen kosten) Careyn Maria-Oord
is normaal bereikbaar via de ingang op de Kerklaan. De groene vuilcontainer kan op woensdag 17 juli worden neergezet
op Demmerik (over de brug), op
de hoek bij de brug van Kerkelanden en op de hoek Kerklaan/
Herenweg. Al jaren blijkt dat de
jaarmarkt één van de grote publiekstrekkers, in deze tijd van
het jaar, in Vinkeveen is. De jaarmarkt op woensdag 17 juli duurt
tot 21.00 uur in de avond en voor
meer informatie, mailt u met

Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
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: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Domino’s opent eerste
winkel in Mijdrecht
Domino’s opent op 30 juni de
deuren van de eerste winkel in
Mijdrecht. De winkel is gevestigd
aan de Dorpsstraat 65 en biedt
zo’n 30 zitplaatsen. Naast ophalen of bezorgen, kunnen klanten ook in het restaurantgedeelte genieten van een vers bereide

pizza of Hot Sandwich. De bestellingen worden enkel met elektrische fietsen en scooters bezorgd.
Vierde winkel voor
franchisenemer
De vestiging in Mijdrecht wordt
gerund door Saman Ebrahimma-

jack@vinkeveen.nu of belt u 0651687118.
lek. Naast de nieuwe winkel in
Mijdrecht heeft de franchisenemer winkels in Diemen, Maarssen
en Amsterdam IJburg.
Saman is begonnen als één van
de jongste ondernemers binnen
Domino’s en hij is vastberaden
om ook van zijn nieuwe winkel
een succes te maken.
Saman vertelt: “Ik kijk er naar uit
om de inwoners van Mijdrecht
kennis te laten maken met onze
pizza’s. Pas op het moment van
bestellen beginnen wij met het
bereiden van de pizza.
Zo kunnen we echt verse en lekkere pizza’s maken en daar ben ik
trots op.”
Openingstijden
De winkel is op maandag t/m
donderdag geopend van 16.0022.00 uur.
Op vrijdag t/m zondag is dit zelfs
al van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Hierdoor is het mogelijk om ook
tijdens de lunch al een pizza of
Sandwich te bestellen.
Meer informatie over actie’s, openingstijden en bestellingen is te
vinden op www.dominos.nl.

Toneelworkshop georganiseerd door
toneelgroep Maskerade
Enige tijd geleden heeft Toneelgroep Maskerade uit Uithoorn
een workshop georganiseerd
voor geïnteresseerden van buitenaf en voor eigen leden.

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

De workshop werd geleid door
professional Veronieke Schriecks
en was een groot succes.
Door verschillende leuke laagdrempelige oefeningen maakten

de deelnemers kennis met de beginselen van acteren of werden
er nieuwe handvatten aangereikt om te gebruiken bij het toneelspel. Iedereen heeft genoten
van de toneelmiddag die werd afgesloten met een heerlijk diner.
Voor Toneelgroep Maskerade extra leuk omdat er gelijk een aanmelding was voor een nieuw lidmaatschap.
Ben jij ook geïnteresseerd in toneelspelen en heb je de workshop gemist, je kunt bij het secretariaat terecht voor informatie en om een keer een repetitie
bij te wonen om te kijken hoe het
toe gaat bij de Uithoornse Toneelvereniging secretariaat@toneelgroepmaskerade.nl of kijk op de
website www.toneelgroepmaskerade.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Brandweer brengt
verkoeling op de Pijlstaart
Tijdens de tropische dagen heeft
Brandweer Vinkeveen voor waterpret gezorgd voor alle kinderen van OBS De Pijlstaart te Vinkenveen. Op woensdag 26 juni
toverde zij het schoolplein om in
een waar waterparadijs!
De kinderen konden onder verschillende waterstralen doorlopen en ook hadden ze zelf waterpistooltjes en ander speelgoed
mee naar school genomen.
Graag bedanken de leringen en
leerkrachten van basisschool de
Pijlstaart de brandweer Vinkeveen voor hun inzet en enthousiasme!
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GezondWilnis
viert eerste
jubileum
de hoogte te houden van de status van het recept, zodat je niet
voor niets komt.’’ Voor wie niet in
de gelegenheid is om de betreffende medicijnen op te halen tijdens openingstijden, kan gebruikmaken van de medicijnautomaat aan de kant van het gezondheidscentrum aan de Benedenland óf zijn medicatie thuis
laten bezorgen.

Hoera voor GezondWilnis! Op 9
juli is het precies één jaar geleden dat de deuren van het Wilnisse gezondheidscentrum werden geopend. Een langgekoesterde wens ging daarmee in vervulling. De gebruikers zijn meer
dan tevreden over het eerste
jaar. Apotheker Frans de Mandt
en huisarts Marijke Kortmann
doen namens hen het woord
voor een terugblik én een kijkje
naar de toekomst…

Wat naast de mooie accommodatie – met straks ook een nieu“Wat is het hier mooi!’’ en “Wat we ingang aan de kant van de
fijn dat ik direct na mijn bezoek nieuwe wijk de Maricken - en de
bij de huisarts mijn medicatie goede onderlinge samenwerkan ophalen bij de apotheek.’’ king in GezondWilnis opvalt, is
Het zijn veelgehoorde reac- de fijne sfeer.
ties van patiënten van Gezond- “Dat geldt niet alleen voor de
Wilnis. “De efficiëntie waarmee sfeer die onze patiënten ervawe in het gezondheidscentrum ren, maar ook voor de sfeer tuswerken, is van groot voordeel sen alle disciplines die hier werkvoor de patiënt’’, begint apo- zaam zijn’’, vult huisarts Marijke
theker Frans de Mandt te vertel- Kortmann aan. “Je voelt je hier
len. “We hebben het al vaker ge- gelijk thuis en we vullen elkaar
zegd, maar dat hier korte lijnen heel mooi aan.’’
zijn, werpt echt haar vruchten
af. Wij vinden service en klant- Bijeenkomst voor patiënten
vriendelijkheid heel belang- met Diabetes
rijk. Herhaalmedicatie die voor Een mooi voorbeeld van hoe
12 uur is aangevraagd, is na 15 de verschillende professionals
uur klaar. Daarnaast proberen elkaar aanvullen, is de bijeenwe iedereen zou goed mogelijk komst voor diabeten die is ge-

houden. “Daar waren zowel de
huisartsen, als de apotheek, de
diëtiste, de fysiotherapeut en de
wijkzorg bij betrokken’’, vertelt
de Wilnisse huisarts die recent
haar diploma tot Kaderarts voor
palliatieve zorg in ontvangst
mocht nemen. “Uit deze avond
is vervolgens een wandelgroep
ontstaan, speciaal voor diabetespatiënten. Dat is voor ons een
heel mooi voorbeeld van onze
nauwe samenwerking.’’
Toekomst
Nu de kinderziektes eruit zijn en
het nieuwe team aan elkaar gewend is, komt ruimte voor het
maken van plannen voor de toekomst. “De Diabetesavond is
zo goed bevallen dat we vaker
themadagen of -avonden willen organiseren’’, legt de apotheker uit. “Voor verschillende doelgroepen willen we activiteiten,
workshops en thema-avonden
aanbieden. We willen graag dat
het hier bruist; hier moet iets te
beleven zijn.’’

zij meer uren krijgt’’, stelt Marijke. “Kinderen en jongeren met
psychische hulpvragen of klachten kunnen bij haar terecht. Zij
is er voor vragen over bijvoorDaarnaast heeft de huisarts een beeld somberheid, onzekerheid,
blije mededeling over de POH verdriet of angst. Daarmee is zij
GGZ Jeugd. “Wij zijn er heel trots een mooie aanwinst voor onop dat we mogen vertellen dat ze praktijk; naast de twee prak-

tijkondersteuners GGZ voor volwassenen. En waar de praktijkondersteuners niet zelf kunnen behandelen, zorgen zij voor
een zorgvuldige doorwijzing
naar andere behandelaren.’’
Vakantie!
In verband met de zomerperi-

ode zal deze vaste column een
aantal weken niet verschijnen.
De eerstvolgende aflevering
wordt geplaatst op 4 september.
Dan komt diëtiste Susan Kentrop
aan het woord. Het team van GezondWilnis wenst iedereen een
heel fijne, gezellige, zonnige én
gezonde vakantieperiode toe.

GezondWilnis • Wagenmaker 99-c • 3648 KV Wilnis • www.gezondwilnis.nl

Nieuw Scau-seizoen:

Een abonnement maakt
dat je gaat!
Op zondag 15 september a.s.
opent de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) het
nieuwe seizoen met een spetterend optreden van pianist Cor
Bakker en zanger/gitarist Gerard
Alderliefste. Nederlanders gaan
het meest op vakantie naar Frankrijk. In het programma ‘En route’
met veel Franse chansons kunnen al die mensen nog even herinneringen ophalen aan ‘la douce
France’! De aanvangstijd is 14.30
uur en de locatie is De Schutse. Losse kaarten kosten 15 euro,
maar met een abonnement bent
u veel voordeliger uit. U kunt zelf
uw abonnement samenstellen en
een keuze maken van vier, zes of
acht voorstellingen. Op de website www.scau.nl is alle informatie
te vinden; klik op ‘Kaarten bestellen’ of ‘Tickets’. Een abonnement
maakt dat je gaat!
Ruim 25 jaar lang
Wist u trouwens dat de SCAU al
ruim 25 jaar laagdrempelige, zeer
voordelige concerten en evenementen op het gebied van klassieke muziek en kleinkunst organiseert?
De kwaliteit van de uitvoerende musici en artiesten ligt op
een constant hoog niveau. Cultuurliefhebbers uit de regio hebben dat ook ontdekt: we begroeten steeds meer bezoekers uit De
Ronde Venen en Aalsmeer.
Uithoornaars hoeven niet naar
Amstelveen of Amsterdam te reizen voor hoogwaardige cultuur,
het is gewoon allemaal te vinden
in de eigen woonplaats: acht zondagmiddagen om half drie in De

Schutse (deuren van de zaal gaan
om twee uur open).
Hieronder vindt u het
overzicht van het nieuwe
seizoen 2019-2020.
15 september 2019 - ‘En route’ Cor Bakker en Gerard Alderliefste
Pianist Cor Bakker en zanger/gitarist Gerard Alderliefste hebben
elkaar op meer dan één vlak gevonden. In de studio bij Bakker
thuis werd het plan geboren om
samen op reis te gaan. ‘En route’ is een programma met liedjes
uit ons collectieve geheugen. Op
reis naar de tijd dat we in de auto
naar Frankrijk reden en luidkeels

meezongen met Gérard Lenorman, Les Poppy’s, Michel Fugain
en Jacques Brel. En dat we luisterden naar prachtige chansons als
‘Les moulins de mon coeur’ van
Michel Legrand en ‘Laat me’ van
Ramses Shaffy.

13 oktober 2019 - ‘Frauen,
Liebe und Leben’ Helena Basilova (piano), Eva van
Grinsven (saxofoon) en Francine
Vis (mezzo-sopraan)
Francine, Eva en Helena kennen
elkaar al bijna hun halve leven.
Deze drie gedreven, gepassioneerde vrouwen hadden al heel
lang de wens om samen het podium te delen vanwege hun grote gezamenlijke liefde voor kamermuziek. Het programma dat
zij samenstelden gaat over het
leven en de liefde met De Vrouw
in de hoofdrol: van liefhebbende moeder tot trouwe echtgenote, inspirerende muze, verleidelijke minnares en femme-fatale. Liederen van Brahms en Schumann
met als afsluiting fragmenten uit
de opera ‘Carmen’ van Bizet.
17 november 2019 - ‘Na de
lieve vrede’ - Lonneke Dort
Lonneke is een cabaretière en
kleinkunstenares . In 2015 studeerde ze af aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. In
2017 sleepte ze de AKF Sonneveldprijs in de wacht door het
Amsterdams Kleinkunst Festival
te winnen. Na de lieve vrede is
Lonnekes eerste middag-/avondvullende programma. Ze neemt
je mee in een ogenschijnlijk licht
verhaal en giet de zware dingen
des levens liefst in een gortdroog
komisch lied.
15 december 2019 –
Kerstconcert - vocaal
ensemble Corde Vocali
Wegens succes geprolongeerd!
Na hun uitverkochte Kerstcon-

cert in 2017 keren de zangers van
Corde Vocali terug met een nieuw
programma rondom Kerst. Al elf
jaar lang bestaat dit vocaal ensemble uit dertien enthousiaste
zangers met geoefende stemmen
en ruime ervaring in de zang.
Het ensemble zingt bij voorkeur,
maar niet altijd, a capella en muziek uit alle tijden. Het koor kiest
er bewust voor te musiceren met
wisselende dirigenten, op projectbasis. Tijdens hun optreden
in Uithoorn worden ze begeleid
door een solo-instrument.

de huid van de diverse personages en brengt hen tot leven,
waardoor het boek een nieuwe
glans krijgt.
Ook het buitenland weet hem te
vinden: hij is vaste gast op het
grootste vertelfestival van Europa in Alden Biezen (België), trad
o.a. op in Canada, Engeland, Hongarije, Denemarken, Duitsland en
Curaçao. In 2016 werd Eric Borrias
door een vakjury unaniem gekozen tot Vertelambassadeur voor
Nederland en Vlaanderen.

16 februari 2020 ‘Beethovenjaar 2020’ –
Alexander Warenberg (cello) en
Giuseppe Guerrara (piano)
Alexander Warenberg veroverde
een imposante reeks prijzen en
won o.a. het Nationaal Celloconcours 2016. Hij studeert in Berlijn,
maar is ook zeer actief op de internationale podia. Op 20 maart
staat hij in de serie Jonge Nederlanders in het Concertgebouw te
Amsterdam. In 2020 is het 250
jaar geleden dat Beethoven geboren werd. Alexander en zijn be12 januari 2020 - ‘De honderd- geleider spelen daarom een vroejarige man die uit het raam ge en een late cellosonate van deklom en verdween’ - Eric Borrias ze componist. Ook Brahms is van
De 100-jarige man die uit het de partij, hij had een grote beraam klom en verdween van Jo- wondering voor Beethoven.
nas Jonasson werd overal ter wereld een ongekend succes. Mees- 15 maart 2020 terverteller Eric Borrias kruipt in ‘De sneeuwstorm’ -

Hans Boland en Oleg Lysenko
In een duo-voorstelling brengen
vertaler en voordrachtskunstenaar Hans Boland en accordeonist Oleg Lysenko Poesjkins magnifieke korte verhaal ‘De sneeuwstorm’. Boland kreeg in 2015 de
Martinus Nijhoff Prijs voor zijn
vertaling van het complete verzamelde werk van Poesjkin . Ook
geldt hij als een zeer bekwaam
voordrachtskunstenaar. Lysenko is een virtuoos accordeonist
(conservatoria van Kiev en Rotterdam). Voor ‘De sneeuwstorm’
heeft hij zich vooral laten inspireren door de ‘muzikale illustraties’
die de bekende componist Georgi Sviridov (1915-1998) in 1975 bij
Poesjkins verhaal schreef.
19 april 2020 – Slotconcert ‘Russen tussen hemel & aarde’ Hexagon Ensemble
Graag geziene gasten bij de
SCAU: de zes leden van het Hexagon Ensemble – vijf blazers en piano. Ze hebben een sterke band
met het Russische repertoire. Dit
resulteerde in het opnemen van
de CD ‘The Russian Connection’.
Ook de concertreizen naar Moskou en Bashkortostan in 2014 en
2015 spelen hierin een belangrijke rol. Om het seizoen 2019-2020
uit te luiden spelen ze werken van
Ippolitov-Ivanov, Rimski-Korsakov, Rachmaninov en Moessorgski. Van deze laatste klinkt de verpletterende Schilderijententoonstelling.
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Gemeente De Ronde Venen doe iets…
Ons aller Kringkoopwinkel heeft
een tekort aan chauffeurs, bleek
toen ik ze belde om een kastje te komen ophalen.Dit vertelde de altijd vriendelijke kontaktpersoon aan de telefoon toen
mij werd verteld dat de “wachttijd” voor het ophalen van een
wandkastje 9 dagen was.
Hoezo, tekort? Sinds wanneer
heeft De Ronde Venen geen
werklozen meer en gezonde
mensen in de bijstand? Heb ik

een nieuwsbericht gemist op de
pagina’s onleesbare gemeentemededelingen. Sprakeloos.
Kringkoop Mijdrecht-altijd gezellig druk-iedereen zo blij daar
te werken-vriendelijk en behulpzaam-en dan te beroerd
zijn daarvoor al dan niet tijdelijk te willen rijden...Gemeente,
DOE IETS.

Mw.M.J.van Duijvenbode
Mijdrecht

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

Rommelmarkt Waverveen
De organisatie van de Waverveense rommelmarkt kunnen
met elkaar terugkijken naar een
bijzondere mooie Rommelmarktdag. Verzamelaars die graag tussen de “rommel” zoeken, de boekentafel die door lezers en verzamelaars doorzocht werd. Fruit,
bloemen, planten vonden snel
hun kopers. Ook de kinderen
hadden er vermaak. Er waren gezellige onderlinge ontmoetingen, gesprekken op het plein met
de burgermeester en wethouders
vanwege de dorpentour, de bespeling op het orgel door de heer
P. Gijzen, een “historie vertelling”
in en van de kerk. Ook het kopje koffie of glaasje fris met verse

taart of anders lekkers in de witte tent en de hamburgertent, viel
goed in de smaak.

ZOMEREDITIE
WERELDKEUKEN
17 juli kunt u in de Bilderdijk-

Zomerse uitjes voor
alleenstaande senioren
Ook deze zomer organiseert de
Stichting Tjitze Hesselius uit De
Ronde Venen weer uitjes voor alleenstaande senioren. Uiteraard
gaan ze weer varen op de Vinkeveense Plassen en brengen ze
een bezoek aan een museum.
Nieuw dit jaar is het Danspaleis
dat in de Willisstee wordt georganiseerd. Een fantastisch evenement waar ze ook wat vrijwilligers
voor zoeken.
Deze keer worden ze op 31 juli a.s. ontvangen bij Vinkeveen
Haven aan de Herenweg 144 in
Vinkeveen. Na de thee of koffie
gaan ze aan boord van de Vinkeplas voor een gezellige tocht over
de plassen. Met een natje en een
droogje en een speciale verrassing deze keer. Terug bij Vinkeveen Haven verzorgen zij een gezellige BBQ, .

Het Danspaleis is het altijd bal. Uiteraard kun je ook met je rollator
of rolstoel de dansvloer op!
Vrijwilligers gezocht
Speciaal voor het Danspaleis zijn
ze op zoek naar een aantal vrijwilligers die het leuk vinden om
te dansen. Jong, oud, maakt niet
uit, je gaat ‘gewapend’ de dansvloer op na korte workshop van
Het Danspaleis. Aanmelden kan
via info@tjitzehesslius.nl

Lakenhal museum Leiden
Net geopend na een lange sluiting, een prachtig museum met
veel Rembrandt. Dus voor de liefhebbers een must see. Op 17 juli a.s. verzamelen ze op de parkeerplaats van SV Argon aan
de Hoofdweg in Mijdrecht vanwaar Wintours ons naar Leiden
brengt. Als ze nog energie hebDanspaleis
ben kunnen we na het museumNieuw dit jaar is het Danspaleis bezoek een korte rondwandeling
dat ze op 19 augustus a.s. orga- doen door Leiden. De juiste tijden
niseren in de Willisstee in Wilnis. krijgt u na het aanmelden.
Vanaf 13.30 uur worden de senioren ontvangen met een heerlijk De activiteiten van de stichting
gebakje en thee en koffie. En dan Tjitze Hesselius zijn voor alleengaan de ‘voetjes’ van de vloer. Het staande senioren en gratis toeDanspaleis een ouderwets ge- gankelijk, aanmelden is wel verzellig dansfeest voor iedereen plicht. Dat kan via info@tjitzehesdie van swingen houdt. De Pla- selius.nl of als u geen internet
tenDraaier trekt oude krakers uit heeft via de Servicepunten. Uiterde koffer van de sterren van wel- aard kunt u ook weer thuis woreer, zoals Johnny Hoes, Louis Pri- den opgehaald om naar de activima, Lieve Hugo en Doris Day. Van teiten te komen. Vergeet dan niet
meezinger tot tranentrekker, van om ook uw adres en telefoonmerengue tot Engelse wals en nummer door te geven. Ook nu
van polonaise tot rock-‘n-roll: met weer geldt vol = vol.

Ontzettend dankbaar is de organisatie ook met alle helpende
handen en de sponsors voor deze
rommelmarkt. Hartelijk, heel hartelijk dank! De verse eieren van de
eierhandel, de hamburgers van
de slager en de worsten van de
Poelier, de Gerbera’s van de kweker, cadeaus van diverse winkels
etc etc… . Hartelijk dank voor alles wat gesponsord werd aan de
Hervormde Gemeente te Waverveen. Zo is het mogelijk gemaakt
om een bedrag van €4.690,80 als
“Wow, wat gaaf! Hij brandt!” Leer- zoek en is onder de indruk. “Een
opbrengst te behalen.
lingen van groep 5 en 6 reage- echt technieklokaal ontbreekt
ren dolenthousiast als zij ontdek- op de meeste basisscholen’’, stelt
ken dat zij van een pingpongbal, de wethouder die zelf een achtwee ijzerdraadjes en een blok- tergrond in het onderwijs heeft.
je hout een lampje kunnen ma- “Dat heb ik zelf ook ervaren. We
Bilderdijkhof 1
ken. Het is een workshop die ge- gebruikten wel leskisten, maar
Uithoorn
geven wordt door de Techniek In- het gebeurde vaak genoeg dat
novator van TechNet Amstel & Ve- ze incompleet waren. Dat is ontTel. 0297-567209
nen. Een groot succes; volgend zettend vervelend. Hier zijn alle
schooljaar volgen nieuwe work- materialen, apparaten en gereedshops.
schappen beschikbaar en kunnen
Om leerkrachten te ondersteu- kinderen echt zelf ontdekken. Dat
nen in het geven van het vak is geweldig.’’
techniek heeft TechNet Amstel
hof terecht voor een zomeredi& Venen een Techniek Innova- Leuk
tie van de Wereldkeuken. Intor aangesteld. Een van de acti- Basisschool De Zon uit De Kwakel
loop vanaf 18:00 uur, het bufviteiten die zij organiseert, is een is een van de eerste klassen die
fet opent om 18:30 uur.
workshop voor de groepen 5 en de techniekworkshop volgt. “Dit
Om mee te eten kunt u zich
6. Deze vindt plaats in het tech- is leuk!’’, roept een leerling terwijl
aanmelden via wereldkeukenieklokaal van het VeenLanden hij met vakkundige precisie de
neuroparei@gmail.com. Er is
College in Mijdrecht. Wethou- gaatjes in zijn pingpongbal boort
een maximum aan het aander Kiki Hagen brengt een be- op de plekken waar straks het
tal mensen dat kan mee eten.
Aanmelden kan tot 15 juli. De
Wethouder Kiki Hagen van gemeente De Ronde Venen was onder de inkosten zijn €5,50. Eventuele
druk van techniek workshops voor basisscholen
drankjes zijn verkrijgbaar voor
€ 1,-.

Vogelvrij
Wat een leventje hebben trekvogels toch! In het voorjaar hier
wat deuntjes komen zingen,
jonkies grootbrengen en dan
weer lekker naar het zuiden.
Altijd daar waar de temperatuur het aangenaamst en het
voedsel het smakelijkst is. Echte vrije vogels, de halve aarde
binnen vleugelbereik. Sommige
pendelen zelfs tussen de polen,
in hun leven schijnt de zon bijna permanent. Een eitje, dat vogelleven! De grutto, onze Nationale Vogel, hangt het grootste deel van het jaar in Afrika rond en komt hier alleen
om te broeden. Een maandje of
vier in het land en toch Nationale Vogel, een titel waar onze
Hollandse merels of huismussen naar kunnen fluiten! Elitaire kosmopolieten, die grutto’s!
Was het maar zo zonnig. Dat retourtje Nederland is niet gratis.
Allereerst moeten grutto’s de
eindeloze Sahara zien te passeren. Eén zandstormpje en
het is voorbij. Redden ze het,
dan wacht hen de Middellandse Zee. Langs het hele traject
wordt er op ze geschoten en
worden valstrikken geplaatst,
vooral in Zuid-Europa lusten ze
wel een gruttoboutje.
Eenmaal in Nederland is dát
gevaar geweken. Om de verliezen te compenseren moeten er nieuwe gruttootjes komen, maar op de ooit zo sappige weiden in ‘eigen land’ waar
ze zich zo lekker konden voortplanten, is bijna al het ‘overbodige’ leven -bloemen, in-

DANSWORKSHOP
17 JULI
Woensdag 17 juli is er van
13:00 tot 14:00 een dansworkshop in de Bilderdijkhof. Lekker samen bewegen op muziek en daarna gezellig een
kopje thee of wat anders.
Kosten voor deze workshop
€1,- p.p. Aanmelden kan bij de
beheerder van de Bilderdijkhof, Rineke van Someren, tel.
0297 567 209 van maandag
t/m donderdag tussen 09:00
en 15:00 uur.

secten, wormen etc.- weggezuiverd. En daar moesten ze
het nou juist van hebben! Veel
gruttostellen komen hier elke
lente braaf baltsen, een territorium claimen en broeden,
maar brengen in hun hele leven niet één nakomeling groot.
Door voedselgebrek of omdat
de kuikens nog te klein zijn om
te vluchten als de maaimachines komen. En dat terwijl Nederland zo belangrijk voor grutto’s is. Niet omdat wij ze tot
Nationale Vogel hebben verkozen, maar omdat de meeste
hier broeden.
Sinds 1960 is het aantal van die
Nationale Vogel met bijna 70%
afgenomen. In recordtijd van
doodgewone verschijning naar
zeldzaamheid op een platteland dat in het voorjaar steeds
meer een reusachtig stiltegebied is. Gelukkig proberen boeren hier en daar de balans tussen productie en natuur te herstellen, door bloem- en daardoor insectenrijk gras te zaaien
en kuikenvriendelijk te maaien. Dat doen ze in de Bovenkerker Polder. Zulke gebiedjes
zijn nu belangrijke schakels in
het voortbestaan van de grutto en andere weidevogels. In
die polders is het voorjaar weer
kleurrijk en vol hemelse herrie.
Vrije vogels zijn bijna overal vogelvrij.
Behalve op dit soort plekken. Al
ik grutto was zou ik er het hele
jaar blijven.
Jaap Kranenborg
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Leerlingen onder de indruk van
techniek met workshop

WEEKAGENDA PARTICIPE
VAKANTIETIJD
In de maanden juli en augustus is het rustig in wijkcentrum Bilderdijkhof. De cursussen en ook een aantal activiteiten houden een zomerstop. De zanginstuif, elke 1e
en 3e dinsdag van de maand
van 10:00 tot 12:00 uur, gaat
gewoon de hele zomer door.
Ook op maandagochtend van
10:00 tot 12:00 breien de dames gezellig door voor het
goede doel. Het programma
van Participe Amstelland voor
het nieuwe cursusseizoen, dat
in september start, is bekend.
U vindt het aanbod online op
de website van Participe Amstelland (www.participe-amstelland.nu). U kunt daar ook
terecht voor inschrijving en
meer informatie. Voor informatie mag u ook bellen naar het
wijkcentrum, tel. 0297 567 209

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.

licht van het lampje door moet
schijnen. “Hier maak je tenminste iets waar je ook iets aan hebt.
Ik ga deze in mijn kamer zetten!’’
Op school hebben zij ook wel wat
met techniek gedaan. “We hebben geleerd hoe we een band van
een fiets kunnen plakken’’, vertelt
een andere leerling lachend. “Dat
was ook wel grappig. Al zou ik
nu niet meer weten of ik dat nog
kan… Zo’n lampje maken vind ik
leuker.’’
De workshops worden gegeven
door Rienke Dijkstra, techniekdocente op het VeenLanden College en Techniek Innovator voor

het TechNet Amstel & Venen. Bij
de technische workshops wordt
ze ondersteund door vrijwilligers. “De workshops zijn een heel
groot succes’’, zegt zij. “We zijn nu
de workshops voor het volgend
schooljaar aan het plannen. Zoals het er nu naar uit ziet, mag ik
hier regelmatig op vrijdagmiddag een klas ontvangen. Dan kan
ik ook het aanbod van workshops
wat verder uitbreiden.’’ Naast het
geven van techniekworkshops in
het VeenLanden College is zij inzetbaar voor het ondersteunen
van leerkrachten bij het geven
van techniekles in de klas. Ook
een technische workshop volgen
of een andere vraag aan Rienke?
Dat kan! Kijk op https://technetamstelenvenen.nl/scholen/techniek-innovator voor de mogelijkheden.

Veldjesfeest weer een succes
Afgelopen week is het Veldjesfeest in Mijdrecht weer gevierd.
Rond de 150 kinderen kwamen
verspreid over drie avonden op
één van de grasveldjes genieten
van een vrolijk programma met
het thema “Schatrijk”. En schatrijk
willen we allemaal wel zijn!
Er werd gekeken naar een poppenkastshow, hard lachen om
clown Olleke Bolleke (of zijn
vriendinnetje Madeliefje), maar
ook serieus gepraat over waardevol zijn, want God vindt jou waardevol. Hij zoekt jou als een grote schat. Dat leerden we van een
verhaal uit de Bijbel, dat Jezus
zelf heeft verteld. Er werden liedjes gezongen en aan het einde
van het programma konden de
kinderen zelf een schatkistje versieren. Limonade en een snoepje
werden uitgedeeld en de volwas-

senen bleven nog lekker genieten van koffie en thee.
Als afsluiting van een week met
Veldjesfeesten, werd er op zondagochtend in de Christelijke Gereformeerde Kerk “De Wegwijzer”
een Veldjesfeestdienst georganiseerd. Liedjes die op de grasveldjes waren gezongen, werden in
deze dienst ook weer gezongen.
En uit de Bijbel hoorden we nog
twee verhalen, vertelt door Jezus.
Conclusie: als je Jezus kent, ben je
schatrijk! Na afloop van de dienst
werd er onder het genot van koffie, thee en limonade nog lang
nagepraat over alles.
Benieuwd naar foto’s? Of wil je
de liedjes nog een keertje horen? Kijk dan even op de website
van de Christelijke Gereformeerde Kerk “De Wegwijzer” www.cgkmijdrecht.nl
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Voorbereiding feestjaar gemeente
Uithoorn 200 jaar in volle gang
Op 1 oktober 1819 werden De
Kwakel en Uithoorn bij de provincie Holland (de latere provincie Noord-Holland) gevoegd. Dit
historische moment vond 200
jaar geleden plaats. Op 10 februari 1820 werden vervolgens de gemeente Thamen en Uithoorn samengevoegd tot de gemeente
die wij nu kennen. De dorpen De
Kwakel, Thamen en Uithoorn zijn
vanaf 10 februari 1820 één gemeente en dat willen we vieren. 1
oktober 2019 is het startpunt van
het feestjaar ‘gemeente Uithoorn

200 jaar’. “Eén jaar lang willen
we extra aandacht besteden aan
onze inwoners van de gemeente Uithoorn. Extra evenementen
naast de reguliere evenementen,
sport-, kunst en cultuuractiviteiten kunnen worden georganiseerd door organisaties en inwoners”, aldus burgemeester Pieter
Heiliegers. Zoveel mogelijk activiteiten onder de vlag gemeente
Uithoorn 200 jaar
Inmiddels zijn er vanuit de gemeente, organisaties en inwoners al de nodige voorbereidin-

gen gestart voor het feestjaar. Dit
feestjaar loopt officieel van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020. Het officiële, ceremoniele hoogtepunt is de datum 10 februari 2020, maar in de maanden
daarvoor en daarna, tot het afsluitende evenement, willen we
als gemeente zoveel mogelijk activiteiten van organisaties en inwoners ondersteunen. Ook zal
de gemeente zelf een aantal activiteiten organiseren. Dit alles onder de vlag gemeente Uithoorn
200 jaar.

Nog niet aangemeld?
We kunnen dit feestjaar niet zonder de hulp van bewoners, organisaties en verenigingen. Wilt
u met hen meedenken en meedoen? Heeft u een idee voor een
feestelijke activiteit? Of heeft u
interesse in het organiseren van
een evenement onder de vlag
gemeente Uithoorn 200 jaar? U
kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website (homepage Feest Uithoorn 200 jaar)
en dit mailen naar: 200jaar@uithoorn.nl.

Er is weer een stapje gezet naar
woningbouw op Stationslocatie

Met het vaststellen van het Bestemmingsplan Stationslocatie
in Mijdrecht is er weer een klein
stapje gezet naar het woningbouwplan aldaar. Zoals (bijna) iedereen wel weet duurt het vaak
velen jaren voor alle vergunningen er door zijn en zeker als er
ook nog eens bezwaarschriften
komen is helemaal geen datum
te geven.
In ieder geval heeft de Rondeveense gemeenteraad nu het bestemmingsplan
goedgekeurd,
hoewel er her en der toch wel
twijfels en hobbels en bobbels te

verwachten zijn bij de uitwerking
van het plan. Met name de geluidshinder baart diverse raadsfracties ernstige zorgen. Is het
niet het transformatiehuisje wat
vrij dicht bij woningen staat en
nogal wat geluid geeft, dan is het
zeker ook de druk bereden Rondweg die vlak langs het nieuwe
woonwijkje ligt. Raadslid Ernst
Schreurs van PvdA-GroenLinks
had ook in de eerdere commissiebijeenkomsten al duidelijk laten horen dat het geluid niet iets
is om zomaar overheen te stappen: “We voldoen zeker niet aan

Ernst Schreurs ( PvdA-GL)

Wim Stam (CU-SGP)

de wettelijke geluidsnorm. Dat
is geen drama, maar er moet wel
iets gebeuren. De oplossing zou
kunnen zijn de Rondweg vanaf de Rabobank, tot en met Nutslaan een 30 kilometer zone van
maken. Klinkt gemakkelijk, is het
niet, dat begrijpen wij. Het wegprofiel moet veranderd worden,
dat zal heel wat werk en geld kosten. Maar er zal iets moeten gebeuren. Zo krijg je dit nooit rond”,
aldus Schreurs

Wethouder Schuurs (VVD)

Twijfels
Ook Wim Stam van de Christen
Unie-SGP had sterk zijn twijfels,
vooral wat het transformatorhuisje betrof: “maar gezien de enorme woningnood hier ga ik toch
aarzelend mee en hoop ik dat we
een oplossing vinden”.
Raadslid Fons Luijben van de Seniorenpartij De Ronde Venenvond de optie om een deel van
de Rondweg een 30 km zone te
maken: “de slechtste optie die je
je maar kunt bedenken. De volledige wegbreedte moet worden
versmald en wat creëer je? Hinder voor het velen vrachtverkeer
en wat te denken voor de velen

bussen die daar rijden. En alleen
een 30 km bord neerzetten heeft
geen enkele zin. De politie heeft
geen mensen om het te controleren dus wordt het alleen maar
weer roepen voor de bühne”.
Het CDA zag blijkbaar geen problemen: “ Wij zijn heel positief
over dit plan en zeggen: Snel
aan de slag”. De wethouder begreep de angst, maar zag ook de
30 km niet zo zitten: “ Alleen een
bord is een schijnoplossing en
wat te denken over de uitrit van
de brandweer?” Ook Schreurs
begreep het: “ laten we dit maar
goedkeuren en bij de invulling er
nog eens goed over praten”.

Taptoe Mijdrecht warm maar geslaagd!
Regio - De weersvoorspellingen
logen er niet om. Zaterdag 29 juni beloofde een zeer warme dag
te worden.
Als organisatie van een Taptoe
hoop je natuurlijk op schitterend
mooi weer. Maar met deze temperaturen was het natuurlijk wel
even extra opletten.
Om 13.30 uur begon ons eigen

dweilorkest Dorst al de aandacht
te trekken op het Raadhuisplein.
‘Opwarmen’ was voor vandaag
een verkeerde woordkeuze….
Ondertussen kwamen maar liefst
vijf korpsen vanaf het clubgebouw van VIOS aan de Windmolen, over de Hoofdweg, naar het
Raadhuisplein. Na een voorstelronde konden vervolgens Drum-

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 enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, 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.
Vermist
•
Kat ikkie ik kater ge astreerd E R
ESE K R HAAR
H ISKA
ERSR
met WI o de
neus kin en be Re ter bovenli rood linker bovenli wit
witte tenen aan de voor oten witte sokken aan de a ter o
ten urgemeester admosweg Wilnis
•
Kat ikkie ik kater onge astreerd E
R ESE K R HAAR
H ISKA WI met
ERS R
rond
de ogen o et oo d o de anken a ter aan de rug en de
staart S ee maker Wilnis
Gevonden
•
Kat E R ESE K R HAAR
H ISKA
WI met WAR Wit met warte vlekken o et oo d uitlo
end naar et linkeroog o de linker en re ter s ouder o
de rug o de binnen ijde van de re ter a ter oot en een
warte staart Vanwege de grote denkt men dat et om een
ge astreerde kater gaat Winkeldijk Ab oude

Zomereditie
Wereldkeuken Uithoorn
Deze keer de laatste Wereldkeuken van dit seizoen. Er stonden
er gerechten uit de Israëlische
keuken op het menu, met onder andere falafel, kipshoarma
en meer heerlijke gerechten. Het
was weer een volle zaal met mensen die lekker konden genieten
van deze gerechten. De sfeer zat
er goed in en iedereen ging dan
ook tevreden naar huis. 17 juli

fanfare Laurentius uit Voorschoten, Showbrassband Thalita uit
Vlaardingen, Marchingband Tamarco uit Leiderdorp, Showkorps
Wilhelmina uit Sleeuwijk en natuurlijk de Show- & Marchingband VIOS uit het eigen Mijdrecht
hun show laten zien.
Gelukkig waren er nog veel toeschouwers gekomen die enorm

genoten hebben van alle optredens en iedereen een groot applaus gaven. Tevens hebben de
korpsen zelf ook genoten en kan
de organisatie van de muziekvereniging VIOS deze taptoe als zeer
geslaagd beschouwen!

Deelnemers taalkamer Uithoorn
maken uitstapje

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

Op 13 juni maakten we met 18
deelneemsters en 4 vrijwilligers
van de Taalkamer een uitstapje naar This is Holland in Amsterdam. De Taalkamer is een onderdeel van het Taalhuis Uithoorn.
Iedere donderdag komen vrijwilligers en deelneemsters bij elkaar
om de Nederlandse Taal te oefenen in woord en geschrift, maar
ook door bv. samen te koken, creatief bezig te zijn, of een (taal)
spelletje doen. Om met de auto’s naar Amsterdam te gaan was
geen optie, dus zijn ze met het
openbaar vervoer gegaan.
We hadden de voor de voorstelling van half twee gereserveerd.
Eerst kregen we een uitleg over
Nederland door de eeuwen heen,
daarna gingen we naar de filmvoorstelling.
Toen ze ons geïnstalleerd had-

hebben ze nog een uitstapje, met
een zomerse avond in de Bilderdijkhof, om 18.00 uur en dan is er
zomerstop. In september starten
ze weer in de Scheg. Aanmelden
voor de zomereditie van de Wereldkeuken kan door een mail te
sturen naar wereldkeukeneuroparei@gmail.com of via onze facebookpagina wereldkeuken Europarei.

Boeken verkoop bij
de Morgenster
Op zaterdag 6 juli 2019 is er een
boeken verkoop in de Ontmoetingsruimte van De Morgenster,
Herenweg 253 te Vinkeveen. Bij
goed weer op het kerkplein. Afgelopen jaren heeft de kerk van
den, ging het licht uit en de balustrade voor ons ging weg en daar
zaten we dan in het luchtledige.
Ready to take off en ja hoor daar
vlogen ze over Nederland linksom en rechtsom de stoelen gingen zelfs mee.
Ze vlogen over o.a. de bloembollenvelden, de havens van Rotterdam, de molens van Kinderdijk en
natuurlijk over Amsterdam.
Opeens vlogen ze op een kerktoren af alle benen werden automatisch opgetrokken, hier en daar
hoorden ze hoorden hier en daar
wel een klein gilletje.
Tijdens de vlucht over de bloembollen roken we echt de geur van
de bloemen, toen we over de zee
vlogen voelden we de waterspetters in ons gezicht.
Het was allemaal levensecht. Opeens ging het licht aan, even een

een tiental mensen boeken ter
verkoop aangeboden gekregen.
Inmiddels is dat zo’n verzameling geworden dat een boekenmarkt mogelijk is. Er is een grote
verzameling aan romans van Nederlandse schrijvers maar ook in
Nederlands vertaalde internationale boeken. Er zijn boeken voor
kinderen en boeken over religie,
thrillers en non-fictie boeken.
Daarnaast zijn er kookboeken, fotoboeken en kunst-catalogi. Wanneer u liever een film kijkt dan
een boek leest, geen probleem,
er zijn ook een 100 tal DVD’s in de
verkoop. Er wordt ook koffie en
thee geschonken tegen een kleine vergoeding. Tijdens de lunch
zijn tosti’s te koop. De verkoop op
zaterdag 6 juli start om 10.00 uur
en duurt tot 15.00 uur.
flinke zucht, wat een belevenis
iedereen was het daar wel over
eens. Even nog napraten en afscheid nemen en zijn toen weer
met de pont. O, o wat hebben ze
met ze alle genoten het was een
fantastisch uitstapje.
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Gemeentebelangen bezoekt
Mantelzorg & Meer

Gemeente lanceert campagne

De toekomst van het
Bedrijventerrein Mijdrecht
“De Ronde Venen is een plek waar
het goed wonen, leven en verblijven is. Iets om trots op te zijn en
wat we moeten behouden”, vindt
wethouder Rein Kroon. Sinds afgelopen week is de gemeente in gesprek met ondernemers,
inwoners, instellingen en andere belanghebbenden over de
toekomst. Te beginnen met de
toekomst van Bedrijventerrein
Mijdrecht. Gemeente De Ronde
Venen lanceerde vorige week een
campagne die ondernemers en
inwoners uitnodigt mee te denken over de toekomst. Via sociale
media, de website en actieteams
op straat kunnen zij vragenlijsten invullen. De gemeenteraad
gebruikt de ideeën voor het ontwerp van een Omgevingsvisie.
Rein Kroon: “Het bedrijventerrein
is van groot economisch belang
voor De Ronde Venen. Als je bedenkt dat de helft van onze bewoners op de één of andere manier afhankelijk is van het bedrijventerrein dan hoor ik graag hoe
we het gebied toekomstbestendig kunnen maken.” Hoe denkt
u bijvoorbeeld over vervoer op
het bedrijventerrein? Meer ruimte voor fietsers en voetgangers of
moet de nadruk liggen op doorstroming van auto- en vrachtverkeer? Maar ook: moet er meer
ruimte komen voor bedrijven? En:
hoe kijken inwoners en onderne-

mers naar duurzaamheid? Meer
zonnepanelen op bedrijfsdaken
of meer windmolens? Grotere inzet op recycling door bedrijven?
Dit zijn vragen waarop de gemeente graag uw antwoorden
wil horen. De online vragenlijst is
te vinden op www.toekomstderondevenen.nl/denkmee. Zaterdag jl. was wethouder Rein Kroon
tussen 11.00 en 13.00 uur met
een team van enqueteurs op het
parkeerterrein bij de Karwei.
Het was zaterdag prachtig weer
dus de wethouder zorgde voor
een heerlijk ijsje voor iedereen
die een formulier invulde. Dit
werd enorm gewaardeerd.
Omgevingswet geeft ruimte
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Ter voorbereiding daarop maakt de gemeente alvast een Omgevingsvisie. “Door deze wet kunnen we als
gemeente eigen keuzes maken
in de inrichting van ons grondgebied en zijn we minder gebonden aan wettelijke normen. Concreet: als gemeente kunnen we
straks meer mogelijk maken met
minder regels. Een mooie kans
voor mensen om met een frisse
blik naar de toekomst van het bedrijventerrein te kijken en samen
met ons een Omgevingsvisie te
maken”, luidt de oproep van de
wethouder.

Fractieleden van de fractie Gemeentebelangen bezoeken regelmatig organisaties en instellingen die betekenisvol zijn in de
samenleving van Uithoorn en De
Kwakel. Ditmaal gaat Herman Bezuijen in gesprek met Corry Brouwer, één van de (mede)oprichters
van de stichting Mantelzorg &
Meer (www.mantelzorgenmeer.
nl).
Deze stichting is 22 jaar geleden
opgericht en ontstaan vanuit de
zorginstelling Amstelring (www.
amstelring.nl). Het bleek namelijk
nodig om de mantelzorg meer
onder de aandacht te brengen.
Mantelzorg is zorg die mensen
in de privésfeer aan iemand verlenen. Vaak zijn dit familieleden,
maar het kan ook een vriend, kennis of buur zijn. Mantelzorg overkomt je en is nooit een vrijwillige keus. Voor vrijwilligerswerk
kun je kiezen, mantelzorger word
je als iemand in je naaste omgeving ziek of beperkt wordt. Als
deze situatie zich voordoet, kunnen er bij mantelzorgers veel vragen ontstaan. Bijvoorbeeld over
welke regelingen er zijn, bij welke instantie men terecht kan en
hoe dit te gecombineerd moet
worden met het werk. Binnen
de organisatie zijn een aantal disciplines actief. De mantelzorgconsulent begeleidt mantelzorgers door één op één gesprekken, groepsgesprekken, familiegesprekken, cursussen en het begeleiden van gespreksgroepen
voor mantelzorgers. De respijtconsulent zet gespecialiseerde
vrijwilligers in ter ontlasting van
de mantelzorger. De mantelzorgmakelaar houdt zich bezig met
wet- en regelgeving, analyseert
de problemen en legt mantelzorgers de mogelijkheden uit die er
zijn en helpt ze bij het realiseren
van de mogelijkheden. Ook adviseert zij bedrijven bij het voeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbestand en ondersteunt zij mantelzorgers die vastlopen in de combinatie (mantel)
zorgen en werk.
Gezichtspunten
Corry heeft binnen de organisatie de functie van Mantelzorgmakelaar. Zij bekijkt de situatie uit alle mogelijke gezichtspunten en
zorg dat er adequate hulp komt.
Zij maakt hierbij o.a. gebruik van
de nauwe samenwerking binnen
Uithoorn voor Elkaar (www.uithoornvoorelkaar.nu). Voor de inkomsten is de organisatie afhankelijk van subsidiegelden van de
gemeenten waarin Mantelzorg &
Meer werkzaam is. Dit zijn naast
Uithoorn ook Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Ouder-Amstel. Deze subsidiegelden
moeten ervoor zorgen dat Mantelzorg & Meer haar werk goed
kan doen. Door goede mantelzorg is het mogelijk dat mensen,
die hulp behoeven, langer thuis
kunnen blijven wonen. “Bij onze organisatie draait het om de
mantelzorger. Alle zorg draait om
de zorgvrager. De zorgverleners
zoals b.v. de huisarts, de fysiotherapeut vragen allen hoe het met
de patiënt is.

Bij mantelzorg & Meer draait het
om de mantelzorger. Als de mantelzorger de zorg niet meer aan
kan, dan heeft dat direct effect op
de zorgvrager. Alle “producten”
die mantelzorg & Meer biedt zijn
ter ondersteuning en ter ontlasting van de mantelzorger.
Vrijwilliger
Zo kan er een gespecialiseerd
(opgeleide) vrijwilliger ingezet worden zodat de mantelzorg
even iets voor zichzelf kan gaan
doen en daardoor weer energie
krijgt. Dit is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is alle zorg
die de mantelzorger even ontlast. Dat kan de inzet van een vrijwilliger zijn, maar ook dagbesteding bij een zorgboerderij of een
tijdelijke opname zodat de mantelzorger even een paar dagen
weg kan. Specifieke aandacht
is er voor jonge mantelzorgers
(jong en zorgend). Kinderen die
opgroeien in een situatie waar iemand lichamelijke, psychische of
verslavingsproblemen heeft. Opgroeien in zo’n situatie kan zwaar
zijn en op latere leeftijd problemen geven. Bedenk eens dat je
geen vrienden mee naar huis kan
nemen omdat je niet weet hoe de
situatie thuis is, of je moet heel
veel taken doen als je uit school
komt. Dat kan je in een isolement
brengen. Ook bij Mantelzorg &
Meer komt natuurlijk de privacy
om de hoek kijken. Voor de organisatie leidt de nieuwe AVG-wetgeving soms tot hoofdbrekens.
Corry begrijpt dat privacy een gevoelig en belangrijk onderwerp
is, Maar omdat je zo weinig gegevens mag delen met andere
professionals maakt het samenwerken ook wel eens moeilijker
dan nodig. Maar we hebben allemaal te maken met de AVG wet.
Volgens Corry is de maatschappij aan het veranderen, Waar vrijwilligers zich vroeger langdurig
verbonden aan een organisatie
is dat nu anders. Mensen willen
zich liever kortdurend verbinden,
maar ook veel vrijwilligers krijgen
een baan of worden zelf mantelzorger. Toch hoopt ze vurig dat
nog meer mensen zich melden
als vrijwilliger. “Het werk is zo belangrijk, het kan je ook zoveel voldoening geven”. Vrijwilligers zijn
GOUD waard.

Open Dag Tuin Bram de
Groote in Uithoorn
Prachtige boottocht met
Huub en Ria van Diemen
Ook dit jaar boden Huub en Ria
van Diemen de leden van de KBO,
afdeling De Kwakel, een geheel
verzorgde boottocht aan. En deze tocht was extra feestelijk, omdat Huub de leeftijd van 75 heeft
bereikt. Dat de boottocht populair is blijkt wel uit dat er in de 135
personen werden ingescheept.
Met een prachtige boot the River Queen voer de kapitein rich-

ting de Kagerplassen. En wat troffen ze het met het weer; als het
dan toch zo warm moet zijn, kun
je maar beter de verkoeling op
het water opzoeken. Het ontbrak
de gasten, zoals ze gewend zijn
bij de uitjes van Huub en Ria, aan
niets en iedereen had het naar de
zin. KBO de Kwakel dankt namens
zijn leden Huub en Ria van Diemen voor de geweldige dag.

Het groeizame weer heeft in de
tuin voor een explosie van kleur
gezorgd. De hele regenboog is

vertegenwoordigd: gele agrimonie, blauwe knoop, gele kamille,
rode papaver, paarse mariadistel
en witte margriet. Let dit keer ook
eens op de grote ratelaar, Rhinanthus angustifolius. Deze 20-30
cm hoge plant groeit volop in de
bloemenweides en is goed te herkennen aan de tweelippige , gele bloemen (zie foto van de ratelaar onder de kweepeer). De ratelaar dankt zijn naam aan het ratelen van de zaden in de bloemkelken als een plant in de wind op en
neer beweegt.
De ratelaar is een half-parasiet
met grassen als waardplant. Hij
gebruikt voedingsstoffen van de
grassen voor zijn eigen groei. Een

Column van het Inwonerscollectief DRV

Knarrenhof

Het InwonersCollectief DRV wil zich graag inzetten voor inwoners die samen mooie woondromen willen neerzetten in
De Ronde Venen. Het gaat er dan om dat inwoners die een
woonwens met elkaar hebben samen gaan optrekken om te
kijken of zij dit zelfstandig kunnen organiseren.

Van onderaf samen stappen
zetten
Dat betekent van onderaf stap
voor stap als inwoners met elkaar het initiatief nemen om
iets te gaan bouwen naar eigen
wens. Natuurlijk heb je daar in
een bepaalde fase in het project professionals en de lokale
overheid voor nodig. Maar het
is wel een andere insteek als
de traditionele wijze, waar men
top-down aan de slag gaat en
een projectontwikkelaar en gemeente bepalend zijn. Zij bepalen wat goed is voor de inwoners, terwijl inwoners dat
juist zelf het beste kunnen bepalen.
Gelijkgestemde
inwoners
met woonwens
InwonersCollectief DRV wil inwoners met een gelijkgestemde woonwens graag met elkaar verbinden en een podium
geven. Een mooi voorbeeld is
de woongroep die er zo is ontstaan in Abcoude en die onder
de werknaam Dik Voor Elkaar
Huis stappen aan het zetten is
om een senioren complex te
gaan neerzetten in eigen beheer met allerlei voorzieningen
die een oude dag heel prettig
kunnen maken.
Knarrenhof©
Het wiel (of in dit verband
toepasselijker het huis) opnieuw uitvinden is natuurlijk
niet handig. InwonersCollectief DRV heeft dan ook contact
gezocht met Knarrenhof©. Dit
is een landelijke stichting met
een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige
bouw van woongroepen voor
zelfredzame senioren. Het gaat
hier om een uniek concept van
veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van gemeenschappelijk
wonen. Het Knarrenhof© is namelijk bedoeld voor mensen
die het leuk vinden elkaar af en
toe te helpen, maar hierin geen
verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is
het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil
blijven wonen maar wel realistisch is en preventief nadenkt.
Ook voor jongeren woonconcepten
Inmiddels is men niet alleen
meer gericht op senioren maar
kijkt men breder. Meergeneratiewooncomplexen zijn bedoeld voor mensen van 19 tot
109 jaar.
Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren met elkaar wonen in een
levendige gemeenschap waar
men elkaar kent. Hier helpt
oud gezegde luidt dat waar de ratelaar zich vertoont het gras kort
blijft. Dat is in onze tuin niet echt
te zien.
U bent op 7 juli weer van harte
welkom tussen 13 en 16 uur en
er is nog steeds honing te koop.
De Tuin Bram de Groote ligt in

men aardige buren waar nodig.
Niet met zorg, maar met aandacht.
Werkwijze Knarrenhof©
Knarrenhof werkt anders dan
gebruikelijk, van mens naar
stenen in plaats van andersom.
Zij ontwikkelen éérst een gemeenschap van gelijkgestemden en ontwikkelen vervolgens
de woningen. Hoe zij werken:
•
ij nan ieren de beginstadia van onderzoek, locatieverwerving en planontwikkeling
•
e brengen as kosten in
rekening als er maatvaste
plannen gemaakt worden.
•
e werken elemaal o basis van wat onze deelnemers willen (CPO en faciliteren dit)
•
e begeleiden en organiseren groepen in de projectontwikkeling en in organisatie, groepsprocessen, juridische issues, onderhandelen, zorg- en energie-cooperaties, inkopen, etc. etc.
•
e doen dit alleen als ij de
plannen als haalbaar inschatten of haalbaar kunnen maken. Dus gaan dan
ook al in een vroeg stadium
in gesprek met allerlei instanties en betrokken partijen.
•
e kosten worden as bij
de start van de bouw verrekend, ze hebben net als de
deelnemers dus maar 1 belang, dat het project doorgaat!
•
mdat e een beetje anders zijn’ doen ze dit onder
veel aandacht van de pers
en lokale (en landelijke) politiek.
Samenwerking
De werkwijze sluit goed aan bij
de ideeën van het InwonersCollectief DRV en beide zijn
daarom met elkaar in gesprek
gegaan. Het werd al snel duidelijk dat Knarrenhof© van meerwaarde kan zijn voor de inwoners van De Ronde venen en
inwoners met woonwensen
kan versterken. Een samenwerking was dan ook het resultaat en Knarrenhof© wil graag
voet aan de grond (en het liefst
bouwgrond natuurlijk!) krijgen
in De Ronde Venen.
Wilt u meer weten
Heeft u woonwensen of wilt
u meer weten hoe u zelf een
woongroep kunt organiseren neem contact met ons op;
dan kunnen wij u meer vertellen hoe wij en/of Knarrenhof©
iets voor u kunnen betekenen.
Stuur een email naar : drv@inwonerscollectief.nl
Hoe meer inwoners zich aansluiten hoe krachtiger de stem
van de inwoner!
Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan. De toegang
is gratis. U kunt naar binnen via
de zijingang tegenover de werkschuur van Landschap Noord
Holland (Elzenlaan (nr 27). Fietsen kunnen worden gestald bij
de werkschuur.
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Heel trots op de
eindexamenleerlingen van
het VeenLanden College!
“De examenresultaten van de
eindexamenleerlingen van het
VeenLanden College zijn heel erg
goed. Alle resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde van
2018, dus enige trots is wel op zijn
plaats. De resultaten zijn: mavo
Mijdrecht 95%; mavo Vinkeveen
98%; havo 90%, atheneum 92%.
Het moet gezegd dat we maar al
te graag al onze leerlingen zien
slagen en we wensen de leerlingen die hun diploma dit jaar niet
mochten behalen veel succes toe
bij hun vervolgstappen. Gelukkig
weten we dat het vroeg of laat ook
voor deze leerlingen zal lukken,
omdat er altijd nieuwe kansen komen. De geslaagde leerlingen zijn
kanjers en we feliciteren hen en
hun ouders van harte met het behaalde resultaat. Heel veel succes
bij jullie vervolgopleiding!”, aldus
de directie van het VeenLanden
College Mijdrecht en Vinkeveen.
De geslaagde leerlingen zijn*:
Atheneum
Annebelle Antonis, Laura Austin,
Vera Bader, Luuk Berk, Isa Blommestijn, Ilse Bosch, Max Bras, Jelmer Brouwer, Angelina Bruseker,
Iris Carmiggelt, Cathalijne Cornelissen, Vincent da Costa, Nikki Deken, Mariëlle van Dijk, Frank
van Dort, Kaoutar El Kaouini, Wessel van der Elst, Tess Geerts, Max
de Haan, Boris Haas, Femke ten
Harkel, Laisa Hartong, Anne-Laure Has, Ramon Heijungs, Charlotte Hendrikse, Sterre Hoefs, Noëlle van der Hoorn, Amber van der
Horst, Sumirè Iwasaki, Cas Jansen,
Kirsten Kapteijn, Eline de Kloet, Ellis Koek, Nikita Kors, Leanne van
Lambalgen, Chiara Ledegang,
Lars van Loo, Lisa van Neck, Niels
van Nobelen, Kees Otting, Melda
Özoğul, Layla Passet, Emma Pleunes, Rody van der Pouw Kraan,
Susan van Rijn, Sarah Roodenburg,
Stef Samsom, Elke Sannes, Maaike
van Schaick, Kim van Schie, Marthe Schnieders, Silke Schriek, Gijs
Smit, Julia Smit, Patrick Spaargaren, Dionne Spaltman, Daan van
Stokhem, Kim Tigchelaar, Vito Tillart, Hieke van Tol, Ilonka van Vliet,
Luc Voorend, Bram van der Wekken, Tessa Wormgoor, Tessa Zaal,
Floortje Zaat, Sven van Zijl.

Niels Nijhuis, Ylse Nuijen, Domingo van Os, Mike Oudshoorn, Raphaela Palm, Jaimee Persoon, Sophie Pleunes, Marieke Polman,
Mylène Posdijk, Lars Pothoff,
Mike Raadschelders, Maartje Ravestijn, Danique Recourt, Florian
Reimus, Tess van Rijnsoever, Daniëlle Roest, Laura Sangers, Valerie Scheffer, Daan van Scheppingen, Livai Schönhage, Romy Snel,
Lakeysha van Spankeren, Wiktoria Spiek, Eline Sprengers, Tanja Staneke, Sharon van Steen, Tycho Steenstra, Rosa Terpstra, Eline
Teunissen, Daan Tijsseling, Nathalie Treur, Fay Trompert, Guy Veenhof, Luna Veerhuis, Jacky Verkleij,
Eva Verweij, Anouk Verweij, Shane Verweij, Tess Verwijs, Levi van
Vliet, Petter Vonk, Femke Vousten, Tomas de Vries, Flip van Walraven, Stijn van der Wekken, Kevin
van Wijk, Elionora van Woerkom,
Yanoah van Wunnik, Naomi Zagt,
Marijn Zuiker.

Mavo Mijdrecht
Simone Bader, Qhushi Balkaran,
Aïsha Bank, Jikke van Beek, Indi Beer, Danique van den Berg,
Amar Bibić, Sem Bierman, Nadine Blokland, Amber Bos, Ellen Bosma, Nikki Brands, Shanon Breewel,
Mariëlle Breij, Steffanie Brilli, Nynke Brugman, Daan de Bruin, Roan van der Burch, Tarik Chemlali,
Bente Claassen, Tim van Drie, Thomas Eikelboom, Fatima El Idrissi,
Mohamed El Mourabit, Zara Fokker, Cheyenne Gmelich, Lisanne
de Graaf, Tim Gräffner, Nikki de
Haan, Daan Hamer, Jet Haveman,
Serenity Heymans, Joey Janmaat,
Quincy de Jong, Joëlle Keller, Jasper de Kloet, Kim Koot, Justin van
der Kroef, Femke Kroon, Isabella
Kuperus, Nikki Lamboo, Nick Langeveld, Ainsley van der List, Fleur
Looij, Lars Mager, Gyani Manuel,
Danae van der Meer, Floris Mollenhof, Zhi Niessink, Roald Nieuwenhuis, Frank Noordam, Jaimey
Pels, Vigo Perotti, Vincent Pinas,
Tess Plooij, Sanne Polman, Danique Ponk, Lars Post, Maud van der
Pot, Janieck Rekelhoff, Jamie Rolden, Sanne Romijn, Jaimy Schaar,
Noor Snijders, Max Spek, Elroy
Stam, Sharon van Stempvoort,
Tom Turkesteen, Sinem Uzun, Valerie Veenendaal, Siem Vellekoop,
Havo
Kim Verheul, Teeraphum van Vliet,
Jelle Aardema, Daphne Alke- Dewi de Vries, Nadia de Vries, Sid
made, Ryan Beliën, Koen Beute, Walraven, Semmie Werkman, Noa
Sanne van den Biggelaar, Melis- Wielage, Ramon Winters, Raoul
sa Bloem, Ian Blom, Danique van van Zijl, Fleur van Zijtveld.
Bommel, Odette Boot, Melanda
Bos, Yuli van den Bosch, Sam Bou- Mavo Vinkeveen
terse, Chiara Breedijk, Loïs de Bre- Jay Albers, Thijs Ambagtsheer,
ij, Eline Broos, Lincy Bunschoten, Joey Antonioli, Randi Berkelaar,
Daan Buskermolen, Gijs Butze- Suus de Best, Lieke Beute, Noalaar, Floortje van Diemen, Cheryl Calvin Bijl, Sydney Blom, Thom
van Dijk, Christian van Dort, Mai- Boerlage, Isabelle Bouwmeeskel van Dort, Chris Dressel, Rickie ter, Mika Brockhoff, Björn BrouDuijvestijn, Yasin Edrisy, Silja van wer, Dave Brouwers, Ditte ClaasEeken, Martijn Egbers, Bastian Ei- sen, Mika Coenen, Muriël Copkelboom, Kawtar El Abbouch, Sil- pens, Ruggero Darmohoetomo,
ke Evers, Jurgen Gankema, Mirel- Sophie van Dijk, Tijn van Dijk, Naole Groen, Merel ten Haaf, Sam Ha- mi Duikersloot, Daantje Ebbing,
gman, Rowena ten Haken, Joy Ha- Brent van Eeken, Maud Eerdhuijveman, Bo Heins, Axel Hollman, zen, Mees Fransen, Wesley Gijsen,
Mats Holtrop, Nand Homan, Lars Fenna Heuvel, Gijs van der Hoevan der Horst, Natascha Hovinga, ven, Zara Hoogstraten, Rhowy van
Hidde Huijssoon, Melvin Huisman, der Hulst, Quincy de Jong, JacPer van der Hulst, Tom Janssen, ky Kroon, Boaz Leeflang, Bridget
Nienke Janssen, Amber de Jong, Lisay, Cindy van Maanen, Niels
Ilse Kleibrink, Maura Klinkhamer, Maas, Kasper van Middelaar, LinFloris Koeleman, Jimmy Kok, San- dy Mostert, Dylan Mulder, Maxine Koopmans, Iris Koppenol, Seth me Müller, Demi Nieuwendijk,
Korver, Nikki de Kuiper, Jamai- Max de Otter, Edwin Overes, Roco Lamers, Eveline de Lange, Kim zemarijn Pol, Anne Pothuizen, SaLedder, Sietse Lek, Michelle Lem, cha Reichgelt, Lounah Sacher, JenRyan Liesveld, Ryan van de Logt, nifer Sieraad, Sammy Timmerman,
Marnix Lüschen, Lars de Man, Ta- Luc Verpaalen, Arie Verweij, Wisra van der Meer, Jens Meeuw- se Walder, Sem Werneke, Mellanie
is, Joe Meier, Gillian van Meurs, van Wijnkoop, Nancy Willemsen.
Isa Miggels, Tim Millenaar, Anouk
Mollers, Emma van der Moolen,
Isabelle van Mourik, Demi Mou- *De namen van de leerlingen zijn
ter, Jim Mulder, Taricia Neeleman, geplaatst met hun toestemming.
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Warm afscheid van
Patrick Lokken bij Argon

Uithoornse Karateka
wordt 2x Duits Kampioen

Afgelopen zaterdag is er op sportieve wijze afscheid genomen
van Patrick lokken als Argonaut.
Dit afscheid was gegoten in de
vorm van een drietal (ingekorte) wedstrijden. Eerst speelde de
nieuwe selectie van Argon tegen
Oud Argon, vervolgens Argon tegen Vrienden van Patrick en als
laatste wedstrijd Oud Argon tegen Vrienden van Patrick. De uitslagen waren in dit kader niet belangrijk, wel was de hernieuwde
kennismaking met de oud-Argonauten voor de fans een hoogtepunt. We zagen dat Tayfur Kahraman het voetballen nog niet verleerd was, hij scoorde evenals Giorgio Berkleef in één van wedstrijden en Patrick Lokken, die in alle
drie de wedstrijden meespeelde, scoorde natuurlijk ook. Op
doel stond Eelco Zeinstra (thans
keepertrainer bij Zwaluwen in
Hoorn) en ook zagen o.a. Mark
Flapper, Guus Verhoef, Frank Verlaan, Wilco Krimp, Erik Mulder, Je-

Uithoornaar Romano Badal is op
15 juni afgereisd naar Duitsland
om namens Karateschool Maurya
deel te nemen
aan de Duitse kampioenschappen All Style Kickboxing. Hier
heeft hij 2x goud weten te bemachtigen. 1x goud met individuele fights in de categorie 85+
en 1x goud in de categorie teamfighting, waar met behulp van
het tag-team systeem 5 minuten non-stop werd gestreden om
de kampioenstitel. Bij de teamfights bestond het Nederlandse
team van Romano uit 2 mannelijke atleten en 1 vrouwelijke atleet.
Het andere team was in meerderheid en bestond uit 5 mannelijke Kickboksers. Ondanks dit verschil heeft het Nederlands Team
de titel mee naar huis genomen.
Bij de individuele fights nam Romano het in de finale op tegen
zijn landgenoot. Met 1 punt voor-

roen Westera en Enrique Zschuschen in actie. Oud leider Peter
Swidde en Marcus de Jong en
trainer Alain Heiman waren ook
bij de aanwezigen. Scheidsrechters deze middag waren Vincent
Roeleveld en oud teamleider Gerard Cordes.
Na afloop was er uiteraard nog
een gezellig samenzijn voor het
terras bij de buitenbar waarbij
ook nog lovende woorden werden gesproken. Zonder meer een
passend afscheid van een speler
die veel voor Argon heeft betekend.
Eerste oefenwedstrijd
Deze week werkt de nieuwe selectie van Argon de laatste trainingen af van het eerste gedeelte van het nieuwe seizoen. Als afsluiting is er de wedstrijd tegen
Jong Sparta op zaterdag 6 juli om
14.30 uur op Sportpark Argon. De
wedstrijd staat onder leiding van
scheidsrechter M. Roeleveld.

Patrick Lokken tussen de oud-teamleiders Peter Swidde (links) en Gerard
Cordes (rechts). Foto Hans van Gelderen

Topresultaten tijdens een
zonnige thuiswedstrijd
Zaterdag 22 juni was de laatste competitiewedstrijd voor de
CD junioren. Deze keer had AKU
het genoegen om de wedstrijd
te mogen organiseren. Altijd fijn
een thuiswedstrijd met extra aanmoediging door de vele supports
die meekomen. Samen met het
mooi weer was dit het juiste recept voor een heerlijke dag atletiek waar veel persoonlijke records sneuvelden.
C-Junioren
De dag begon al vroeg met het
hoogspringen voor de C-Junioren waar Kik 1m30 hoog sprong,
om vervolgens de discus naar een
persoonlijk record te werpen van
16m20. Wouter was met een tijd
van 14.22 seconden nog nooit zo
snel op de 100m. Sjoerd stootte
een persoonlijk record met de 4
kilo kogel van 10,52 meter. Terwijl
in Amsterdam het net niet lukte,
bleef Wolf dit keer Sjoerd voor op
de 800m met een mooi persoonlijk record van 2.28 minuten.
Jade gooide haar speer naar een
derde plaats in nieuw persoonlijk record van 26,33 meter, op
de hielen gezeten door Jasmijn
die vierde werd met een afstand
van 21,50 meter. Jade had ook

Hartsink broers naar
com fina e
Afgelopen weekend bij de Koninklijke Watersportvereniging
Kaag werd de voorjaarsselectie Combi Amsterdam afgerond.
Hoogtepunt is natuurlijk de bekendmaking wie er op 15 september dit jaar naar de Combi finale in Hoorn gaan.
De Combi finale staat wie Nederlands beste zeiler is per jeugdklasse.
In de voorjaarsselectie Combi Amsterdam van de Optimist
staan maar liefst 2 zeilers van de
Watersportvereniging Vrijbuiter
in de top 5, de broers Alexander
Hartsink en Christopher Hartsink
uit Vinkeveen. Beiden zijn resp. 10
en 11 jaar oud. Alexander Hartsink stond bij alle wedstrijden
nummer 1 en Christopher Hartsink heeft hierbij een welverdiende 4e plaats gehaald in het eind-

verbeterde zowel Koen als Iver
hun persoonlijk record met bijna
10 seconden. Pol en Noah liepen
hun eerste 1000m op het heetst
van de dag in 3.35 en 3.49 minuten. Lars liet de kogel landen in
een persoonlijk record op de 80m een nieuw persoonlijk record van
sprint (11.63 seconden). Joy ver- 4.11 meter en verbeterde zijn perbeterde haar persoonlijk record soonlijk record bij het versprinbij het verspringen met maar gen met 22 centimeter.
liefst 62 centimeter. Ook Lois De meiden begonnen hun dag
sprong nog nooit zo ver en haar met een mooie 2e plaats bij de
sprong van 4.50 meter was goed 4x60m estafette. Esmee werd eervoor een vierder plaats, en 11.65 ste bij het kogelstoten en verseconden was een persoonlijk record op de 80m sprint. Mery liep
een knappe eerste 800m op deze warme dag in een tijd van 3.23
minuten.
Donderdag 27 juni werd er weer
geklaverjast in de Schutse in UitD-Junioren
De jongens begonnen hun dag hoorn waaraan door 41 liefhebmet 4e plaats bij de 4x80m es- bers werd deelgenomen. Met ruitafette. Met 4.37 meter sprong me voorsprong op de rest van het
Abel het verste van alle D-junio- veld wist Piet Luijten met 7565
ren, terwijl de sprong van Ralph punten deze avond beslag te legvan 1.35 meter hoog een mooie gen op de eerste plaats. Als tweetweede plaats was. Robin werd de eindigde op eerbiedige afmet een stoot van 7.87 meter stand To van der Meer met een
derde bij het kogelstoten en had totaal van 7110 punten terwijl
ook een persoonlijk record op de Klaas Post 7093 punten scoorde
80m sprint (12.12 seconden). Ju- waarmee hij als derde eindigde.
lius werd derde bij het discus- Jozef Lebesque zat deze avond
werpen met een persoonlijk re- zwaar in de min en had totaal zijn
cord van 16.71 meter op de voet avond niet.
gevolgd door Peter met een per- Hij wist uiteindelijk toch nog
soonlijk record van 16.56 meter. 4976 punten te scoren maar dit
Ook bij het verspringen en kogel- was niet genoeg om de laatste
stoten verbeterde Julius zijn per- plaats te kunnen ontlopen. Hiersoonlijke records. Op de 1000m mee eindigde hij dan ook als
laatste en werd de eigenaar van
de hieraan verbonden poedel-

klassement van 63 deelnemende boten. De definitieve plek in
de voorjaarsselectie bleef voor
veel zeilers tot het laatste moment spannend. Combi Muiden
en Combi Kaag leverde met veel
wind ongebruikelijk zware omstandigheden op.
De broers die in Vinkeveen wonen kunnen volgens hun eigen
zeggen goed overweg met harde
wind en vinden het juist fijn om
met harde wind te varen omdat
de boot dan extra snel kan gaan.
De Vrijbuiter waar de broers trainen onder de trainers Nova en
Joep zijn trots op de jongens, en
hopen dat ze de goede posities in
het klassement kunnen vasthouden. Gezien de sportieve instelling van Alexander en Christopher zijn ze daar dan ook niet bang
voor.

Team “Steeds Verrassend

Wint valentijn familiedag 2019
Op zondag 23 juni vond de 31e
editie plaats van de Valentijn familiedag.. In de ochtend vertrokken zo’n 50 familieleden verdeeld
over 6 teams voor een fietspuzzeltocht van zo’n 13 km. Tijdens
de route waren er zoals altijd een
aantal vragen, leuke opdrachten
en zoekfoto’s.
Ook was er op het tussenpunt B
een team estafette en kreeg men
een lekker ijsje en extra water om
de hitte te weerstaan. Bij terugkomst wachtte er nog een eindvraag en werd het teamspel “skelter ringsteken” gespeeld. Uiteindelijk was het team “steeds verrassend, altijd voordelig” die aan
het eind van de dag met een sco-

re van 91 punten de titel pakte.
Het team bestaande uit Arie, Aimee, Melanie, Hans, Bianca, Rick
en Ricardo pakte vooral veel extra
punten door de joker slim in te
zetten. Het team van “Ik zei nog
zo, geen bommetje” werd 2de
en de winnaar van vorig jaar “De
Koorddansers” eindigden als 3e.
De Opa Valentijn trofee werd gewonnen door het team van “Hamsteren” met de leukste teamfoto/
aankleding. De dag werd afgesloten met een heerlijke welverdiende barbecue. De familie Valentijn
kon samen met de organisatie
(Bianca, Ron R, Leonie en Ron V)
weer terugkijken op een zeer geslaagde familiedag!

overde met een nieuw persoonlijk record van 20.65 meter ook
de eerste plaats bij het discuswerpen. Met een verbetering van
49 centimeter van haar persoonlijk record werd Filia eerste bij het Team “Steeds verrassend”: Arie, Aimee, Melanie, Hans, Rick, Ricardo en
verspringen. Lotte liep met een Bianca.
tijd van 3.65 minuten de 1000m
onder deze hete omstandigheden sneller dan tijdens de vorige wedstrijd in Amsterdam. Naomi werd met een persoonlijk record van 12.07 seconde 4e op de
60m horde.

Klaverjasnomaden

College van Uithoorn op
bezoek bij Het Wilgenhofje
Het was een bijzondere vrijdagmiddag 28 juni 2019,voor de Jeu
de Boulesclub Het Wilgenhofje.
Zij hadden de eer om het college, leden van de gemeente raad
en de burgemeester Heiliegers te
mogen begroeten ,op hun mooie
Jeu de Boules baan in De Kwakel.
Ze hebben een mooi complex
mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Uithoorn, dus deze
middag speelde ze op hun eigen
baan. Onder prachtige weer omstandigheden werd er deze middag gespeeld, eerst werd er uitleg gegeven over het spel, Jeu
de Boules of in het France Petanque. En het wel en wee van de Jeu
de Boules Club Het Wilgenhofje, de club is vooral recreatief be-

Alexander links en Christopher rechts

sprong kon Romano ook deze
winst en titel mee naar huis nemen. In Augustus begint Romano
een nieuwe vestiging in Uithoorn
in de prinses christina gymzaal,
waar hij meer Uithoornse kampioenen wil opleiden.

zig, veel leden zijn alleen of al wat
ouder, wekelijks kan men spelen
,en eenmaal per maand spelen ze
een Toernooi. Er waren deze middag 16 leden Colege, Burgemeester, Wethouder, van de gemeente Uithoorn die mee speelden, we
hadden vier Doubletten, dus op
alle vier de banen werd gespeeld.
Er waren na de eerste ronden drie
teams met de hoogste scores, die
in de Finale speelden, dit waren
Maikel en Sjaak, Maurits en Jeroen, en Burgemeester Pieter en
Ans. Na een spannende Finale
was het uiteindelijk Burgemeester Pieter en Ans die de Finale
wisten te winnen. Onder het genot van een drankje werd er nog
volop nagepraat.

prijs welke hem de eerstvolgende kaartavond zal worden uitgereikt. De marsenprijzen bestaande uit prachtige, door DUO
plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door Anneke Lebesque, Riet
de Beer, Egbert Verkerk en Gaby
Abdesselem terwijl de cadeaubonnen in deze categorie, eveneens te besteden bij DUO plant,
in het bezit kwamen van Piet van
der Weijden, Ria van Es, Diny van
Scheppingen en Piet van Klaveren. De flessen wijn gingen deze week als marsenprijs naar Ria
Verhoef, Klaas Post, Jacqueline
van den Bergh en Gijs Brozius. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. De eerstvolgende en laatste klaverjasavond van dit seizoen wordt gespeeld op donderdag 4 juli.

Zomerbridge De
Legmeer in de lift
De vierde avond zomerbridge
trok een seizoens recordaantal
deelnemers van veertig paren.
In de A-lijn werd de enige zestiger
gescoord door Lijnie Timmer &
Jan Egbers, die door hun 64,58 %
verdiend applaus en wijn konden
ontvangen. Mieke Timmer, what’s
in a name, & Kees Koning werden met 57,29 % netjes tweede,
nipt voor Reina Slijkoord & Rob
Lissauer die met 56,94 % als derde doorkwamen. Hannie & Hein
van der Aat, meestal goed voor
een top positie, maakten het deze keer ook weer waar door met
55,21 % vierde te worden. De top
vijf werd volgemaakt door twee
paren, Janny Streng & Francis Terra en Nico van der Zwaard & Wim
Slijkoord, die gezamenlijk 53,13
procenten verzamelden. De Blijn, met zestien paren het meest
gevuld, produceerde twee overwinnaars. Marianne van Mouwerik & Bert de Bresser en Agnes
Kroes & Gerda Ruijgrok konden
toasten en hun feestje vieren met
59,82 %.

%, een klein procentje voor op
Wim Röling & Adrie Voorn die
56,85 % lieten noteren. Corry
Twaalfhoven & Jan Koek onderscheidden zich met 54,76 % als
vijfde paar van deze lijn. Bij de
C- lijn waren het Irene Hassink &
Henriëtte Omtzigt die met opgeheven hoofd thuis konden komen. Hun resultaat van 57,08 %
was net iets beter dan dat van Ans
de Ruiter & Rietje Tijssen die op
56,67 % kwamen. René de Jong &
Tineke Schreurs deelden de plekken drie en vier met Richard van
den Bergh & Tim Vader met voor
allen 55,42 %. Adrie & Ko Bijlsma
speelden zich met 53,33 % als
vijfde nog net in de picture. Volgende keer natuurlijk hevige concurrentie van de “Oranje voetbalvrouwen”, maar echte bridgers laten zich niet weerhouden toch?
Daarom woensdagavond naar
de vijfde avond zomerbridge in
Dans & Partycentrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Inschrijven per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefonisch
06-83371540 of tussen 19.15 en
Beter
19.30 uur in de zaal. De aanvang
Op drie eindigden Marika Ro- is om 19.45 uur en de kosten zijn
meijn & Gijs de Ruiter met 57,74 6 euro per paar.
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Samenwerking Stichting De Ronde
Venen Marathon en Natuurmonumenten
Punt bij de evaluatie van de vorige marathon was een afspraak
maken met Natuurmonumenten
en na te gaan hoe wij de samenwerking verder kunnen uitwerken. In mei zijn daar afspraken
over gemaakt.
Met een gerust hart kan de organisatie van De Ronde Venen Marathon vermelden dat dit een
evenement is waarvan er niet
veel zijn in Nederland. Het parcours gaat door de 8 kernen van
de gemeente De Ronde Venen.
Naast de marathon afstand voor
individuele lopers en deelnemers
aan de duo-marathon is er een
10 km loop. Vergeten wij een ca-

tegorie? Jawel, voor de kinderen
staat de Mini Marathon op het
programma. Dit in samenwerking
met Atletiek Abcoude. Wanneer?
17 november.
Ingevuld
De samenwerking wordt als volgt
ingevuld. Natuurmonumenten
zorgt dat in De Botshol het wandelpad of een aangrenzend weiland open is en promoot De Ronde Venen Marathon. De organisatie van De Ronde Venen Marathon ondersteunen lidmaatschap- en donatie acties voor Natuurmonumenten rondom het
evenement.

Het parcours is en blijft een verrassing voor de deelnemers. Na
de start in Abcoude gaan de lopers door weilanden, langs sloten, door rustieke dorpjes, over
sluisjes, langs oude spoorhuizen, over het talud van een oude spoorbaan, langs meanderende riviertjes, een bezoek aan een
koeienstal en door een koeientunnel.

monumenten. Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000
hectare natuur in Nederland. Zij
maken zich sterk voor de natuur
die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen
in Nederland. Niet alleen in de gebieden die zij beheren, maar ook
daarbuiten. Zij gaan een stap verder. Op een manier die past bij
het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt aan alle deelneNatuurgebied
mers van DRVM om samen nieuNa 36 km komt het natuurgebied we natuur te maken, te verzorgen
De Botshol in zicht. Een paar schit- en te beschermen. Bij de inschrijterende kilometers die alle ver- ving is er een donatieknop waarmoeidheid doet vergeten. Dit ge- bij de deelnemer een bijdrage
bied is o.a. in beheer bij Natuur- kan doneren.

Willespoort wint Respect Award op
het NK Cruijff Court toernooi
Afgelopen zaterdag was het ein- de Nederlandse Kampioenschap- waarbij er 5:5 voetbal wordt gedelijk zover, het meisjesteam van pen van het Cruijff Court toer- speeld op een Cruijff Court en
groep 7/8 mocht meedoen aan nooi. Dat is een scholen toernooi, waarin de 14 regels van Johan
Cruijff centraal staan ( onder andere respect voor elkaar en voor
de tegenstander en sportiviteit)
Het team bestaande uit Amy en
Romaysa uit groep 8 en Fleur, Ary,
Anne-Sophie, Evie, Michelle, Lotte, Malak en Liza uit groep 7 hebben eerst een hele weg afgelegd
om daar te komen. Ze wonnen in
September 2018 het Cruijff Court
toernooi in de Ronde Venen en
mochten in mei naar Diemen om
daar de regiokampioenschappen te spelen. Ook die wonnen ze
glansrijk, mede door de enthousiaste en positieve begeleiding van
Allison Dekkers en Claudia de Wit.
Vervolgens werd er in Volendam

UWTC lid Lorena Wiebes
wint het NK
Lorena Wiebes maakte grote indruk door zaterdag (29 juni) het
NK op de weg op haar naam te
schrijven. Lorena is begonnen in
de jeugd van UWTC en nog altijd
lid bij de Uithoornse vereniging.
De sprintster van Parkhotel Valkenburg pareerde alle aanvallen, waarna ze in de sprint oppermachtig bleek te zijn. “Dit jaar kan
nu al niet meer stuk, zeker niet
met dit truitje nu”, jubelt ze voor
de camera van WielerFlits. “Het
klinkt supertof om de beste van
Nederland genoemd te mogen
worden. Het komt eigenlijk door
de ploeg, die meiden hebben
super hard gewerkt om het gat
dicht te rijden”, spreekt Wiebes
dankbaar. “Ik heb ze gezegd dat
we elkaar moesten blijven motiveren en dat we in elkaar moesten geloven om het dicht te rijden. En daarna moest ik het afmaken!” “In de laatste paar kilometer
was het gokken, wachten tot de
anderen het gat dichtrijden. Toen
kwam ik in de goede positie terecht”, eindigt ze. “Ik hoop dat we
het zo nog even gaan vieren met
de ploeg!”
(bron: wielerflits.nl)

Paratriatleet Jetze Plat begint
‘road to Tokyo’ met winst in
Canada
Paralympisch kampioen Jetze Plat heeft de World Paratriathlon Series (WPS) in het Canadese Montréal gewonnen. De
28-jarige Noord-Hollander kwam
na 750 meter zwemmen, 20 kilometer handbiken en 5 kilometer
wheelen als eerste over de streep.
Het zilver ging naar landgenoot
Geert Schipper, brons was voor
Giovanni Achenza (Italië). Met
Plat, Schipper en Achenza kende
de wereldbekerwedstrijd in Montréal hetzelfde podium als de triatlon op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro (2016). “Deze
wedstrijd was de eerste die meetelt voor kwalificatie voor de volgende Paralympische Spelen, volgend jaar in Tokio”, legt Plat uit na
zijn race. “Voor mij was het dus
ontzettend belangrijk om hier
goed te presteren. Dat is gelukt.
Zwemmen, handbiken en wheelen gingen goed, ik heb tot de finish vol gas gegeven en het maximale eruit gehaald.” Voor Plat is
de WPS in Canada de laatste wedstrijd van het eerste wedstrijdblok van het seizoen. De man uit

Vrouwenakker kan tevreden terugkijken, met twee wereldbekeroverwinningen in de triatlon
en vier in het handbiken. Op zijn
‘road to Tokyo’ scoort Plat daardoor tot nu toe maximaal. Plat:
“Het is mooi om dit blok zo af te
sluiten. Ik ben blij met het resultaat; ik heb m’n werk goed gedaan. Ik heb nu een paar dagen
echt rust en daarna ga ik weer
opbouwen richting het tweede
deel van dit seizoen.” In het tweede wedstrijdblok van het seizoen
zijn de WK’s paratriatlon (1 september in Lausanne, Zwitserland)
en handbiken (11-15 september
in Emmen) de belangrijkste momenten voor Plat. Op beide evenementen verdedigt hij zijn wereldtitels.
Veteranen
Afgelopen weekend zijn de
UWTC renners Leen Blom, John
Tromp en Guus Zantingh weer
actief geweest in veteranen wedstrijden. Zaterdag 29 juni waren de renners naar de Betuwe
gereisd om in Tiel te starten. Bij
wedstrijd voor de 70+ was het
Fred de Kinkelder die al 15 minuten demarreerde en een ruime voorsprong nam. Met nog
8 ronden te gaan probeerden 2
renners nog de koploper te achterhalen maar Fred de Kinkelder
uit Groenlo won de wedstrijd, 2e
werd Hans van Bavel uit Sint An-

gespeeld om de Provinciale Kampioenschappen en daar won het
team van OBS Willespoort de respect Award en plaatste het team
zich voor de Nederlandse kampioenschappen in Nijmegen.
De 20 beste school teams van Nederland speelden zaterdag onder
warme omstandigheden 4 wedstrijden en sportieve spelletjes.
De eerste wedstrijd werd een gelijk spel en de tweede een glansrijke overwinnen, helaas werden
de laatste twee wedstrijden verloren. Maar wat het meest opviel aan dit team was de teamspirit, de meiden waren sportief
voor elkaar en met respect voor
de tegenstander en ook de positieve begeleiding viel op en het
enthousiaste meegereisde publiek. Dit resulteerde in het winnen van de Respect Award, want
ook anderen hadden opgemerkt
wat voor een bijzonder team dit
is. OBS Willespoort groep 7/8 meiden, gefeliciteerd!
thonis en 3e Guus Zantingh uit
Mijdrecht. Leen Blom ging als 10e
over de eindstreep. Bij de 60+ waren er wel enkele pogingen om
uit het peloton te ontsnappen
maar men kreeg geen ruimte. Het
draaide uit op een massaspurt en
deze werd overduidelijk gewonnen door Ron Paffen uit Milsbeek
voor Arie Blomberg uit Kedichem.
John Tromp finishte als 9e. Zondag 30 juni moesten de renners
naar de Hanzestad Zutphen reizen om hun wedstrijd te rijden.
Al na 5 ronden ontstond bij de
70+ een kopgroep van 4 renners
en zij werkten goed samen en
bouwden een mooi voorsprong
op en bleven buiten schot van
het peloton. De wedstrijd werd
gewonnen door Hans van Bavel en 2e werd Fred de Kinkelder.
Guus Zantingh eindigde als 5e. In
de wedstrijd voor 60+ ontstond
een kopgroep van 9 renners na
een kwart wedstrijd met daarbij
John Tromp. De wedstrijd werd
gewonnen door Ron Paffen voor
Piet Kralt en 3e werd John Tromp.
Ronde van de leren zool (Rijen)
Zondag 30 juni reden de jeugdleden Mike Derogee, Rens Grömmel, Lars Hopman en Lance Venema de jeugdronde in Rijen. Lance is onlangs lid geworden van
UWTC. Jens Versteeg rijdt volgend seizoen voor het nieuwelingen team van UWTC en reed vandaag ook een sterke wedstrijd.
Het was erg warm voor de jongens en Lars kon het tempo niet
volgen, maar hij bleef goed doorrijden. Rens zat in de kopgroep
tot hij last kreeg van duizeligheid
en helaas moest stoppen. Mike
wist in de laatste ronde de koploper terug te halen, maar dit koste
zoveel energie dat hij in de eindsprint niet meer mee kon doen
voor de prijzen. Jens 7e, Lance 8e,
Mike 11e, Lars 17e, Rens dnf.
Interclub WTC Woerden
Zondag 30 juni hebben 2 jeugdleden van UWTC meegedaan
aan de interclub in Woerden. Bij
cat 3-4 reed Jytte Timmermans
naar de 12e plaats. En bij cat 5-6
maakte Sem Amelink, pas lid van
UWTC, deed als super mee en
pakte de 18e plaats.

Redders Reddingsbrigade
Vinkeveense Plassen
behalen diploma
Dolgelukkig waren zij na het behalen van hun zwemvaardigheidsdiploma’s. Spannend was
het afgelopen woensdagavond
wel voor de 22 afzwemmers in
het Veenweidebad in Mijdrecht.
Na een seizoen van oefenen in
het redden van een drenkelingen
onder diverse omstandigheden
was het dan zover.
Door de examencommissie werd
er onder andere gekeken of de
redders zichzelf ook onder moeilijke omstandigheden konden
redden zowel theoretisch als
praktisch. Na enig beraad concludeerde de examencommissie dat
alle 22 redders van de ZDRV en
Reddingsbrigade de Ronde Venen hun welverdiende diploma
hadden behaald. Onder toeziend
oog van vele supporters werden
de diploma’s, buiten voor de Vinkeveense reddingsboot, aan de
jeugdige redders uitgereikt. Trots
waren ze na de praktische en theoretische oefen-woensdagavon-

den in het Veenweidebad dat
ze nu het diploma in de zwemtas hadden. De gediplomeerden
kunnen terugkijken op een heel
enerverend zwemseizoen bij de
ZDRV/RVP. Mocht je nu denken,
“dat redden van drenkelingen op
de Vinkeveense Plassen en daarbuiten is ook wel wat voor mij”.
Kom dan op woensdagavond 4
september kennismaken met de
Reddingsbrigade
Vinkeveense
Plassen en de ZDRV in het Veenweidebad in Mijdrecht. De lessen
beginnen om 19:00 tot 21:15 uur.
Voor meer info kijk op www.zdrv.
nl. We zien jullie graag komen.
Wellicht sta je dan aan het eind
van het seizoen trots met je diploma voor de reddingsboot van
de Reddingsbrigade Vinkeveense
Plassen. Een uitdaging op zich...
en je blijft lekker fit.
Meld je aan “redder in spé” voor
een proefles, via zr@zdrv.nl?
We nemen dan z.s.m. contact met
je op.

Examens Judoschool
Blaauw
Afgelopen week zijn er judo-examens gehouden voor de leerlingen die in Uithoorn les hebben
bij Plux en Borus. Er werd begonnen met het uitvoeren van diverse valtechnieken zoals judorol, zijwaartse val, achterwaartse
val, gestutte val en achterwaartse
val over een bokje. Hierna lieten
de judoka’s uitgebreid zien wat
zij het afgelopen seizoen geleerd

hadden aan beenworpen, schouder, armworpen en overnames.
Ook op de grond moest het nodige gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen,
houdgrepen en bevrijdingen uit
houdgrepen.
Alle leerlingen gingen na afloop
naar huis met een welverdiende
diploma met bijbehorende judoband of judoslip.

George Kluinhaar 06-41130020

Alu-Specials
Onderhoudsbedrijf en nieuwbouw van:
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Aluminium-Kunststof kozijnen
Veranda’s-Serres-Windschermen
Puien-Ramen-Deuren-Gevelelementen
Levering en plaatsing alle soorten glas
Zonwering-Horren-Luxe parasols
Helling 66, 1431 BT Aalsmeer
Tel. 0297-343382 | Fax 0297-569768
E-mail: info@alu-specials.nl
www.alu-specials.nl

Gezocht:
Verzamelaar van grammofoonplaten
zoekt singeltjes en lp’s van pop en
beat muziek uit de jaren 50+60. Tel.
06-12946730
Gevraagd:
Gooi uw oude ansichtkaarten niet
weg ook bidprentjes zin welkom haal
ze graag bij u op . Tel 0297-321868

Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten
en foto’s van voor 1960, ook hele
verzamelingen. Tel. 06-15451873
Te koop:
Hollandse walnoten 1 p. €2,50 veel
smaak. Biol. get. prod. (jam, pesto,
rabarber) kadomandjes, walnotentaart €10,-. Tel. 0297-264904

* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, draagbare
kleding, schoenen, dekens enz.
Inleveradres: ma. t/m za. tussen 08.0020.00 uur Herenweg 36 in Vinkeveen.
Op zondag gesloten.
Tel. 0297-778103
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar
particulier. Oosteinderweg 201a,
Aalsmeer. Tel: 0297-320058
* Te koop:
Grote of kleine partijen oude schoolstoelen of stapelstoelen kantine,
kantoor of kerkstoelen, we komen de
spullen zelf bij u ophalen dus twijfel
niet en waag er een belletje aan. Wij
betalen u contant. Tel. 06-10893672
Te koop:
Zwartebes, braam, pruim, ananas,
mango, aalbes. Jam, sap. v.a. 1euro.
p.pot. Leimuiderdijk 97 Rijsenhout. v.
Kika st.Buiten. Tel. 0297-331433
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt oude of defecte
platenspeler revox technics pioneer
thorens bang&olufsen gooi het niet
weg. Tel. 06-48344508
Gezocht:
Medailles vaantjes stempelkaarten
ijs kaarten etc. Van toertochten op de
schaats. Gooi ze niet in de kliko . Tel.
0346-241819
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding) . Tel.
06-25384205

La Spada, fashion for men and women
O.A. KULTIVATE | CATWALK JUNKIE | AMBIKA | PLEASE | HAPPY SOCKS | MARYLEY

SHOP GEMAKKELIJK VIA WWW.LASPADA.NL
GRATIS VERZENDING

Mail: info@laspada.nl • Tel: 0297 727 305
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Financiering van vastgoed steeds vaker via crowdfunding

Watersportcentrum Proosdij haalt binnen
7 uur € 2.500.000 op bij ‘het publiek’
Al jaren exploiteert ondernemer
René Bultena Watersportcentrum
Proosdij in Vinkeveen. Sinds de
crisis ervoer hij, dat de traditionele financieringspartijen zoals banken, minder genegen zijn om recreatiebedrijven van financiering
te voorzien. Samen met zijn adviseur Lion Finance uit Den Haag
onderzocht hij alternatieven. Hij
koos uiteindelijk voor de samenwerking met Collin Crowdfund.
Een van de leidende crowdfundpartijen in Nederland. Binnen een
periode van 7 uur, realiseerde hij
zijn financieringswens, via 834 investeerders die een rente van bruto 6% per jaar toucheren.
Als je geld nodig hebt, dan
ga je toch naar een bank?
René Bultena: “De basis van de financieringsbehoefte is dat ik Watersportcentrum Proosdij verder
wil ontwikkelen. Het park verder uitbreiden met onder andere
chalets, bedoeld voor de verkoop
en verhuur. Hiervoor is geld nodig”. Natuurlijk betrok hij zijn bank
hierbij: René vervolgt: “Ik je wat
achtergrond geven. Sinds de crisis
kijken banken op een andere manier naar directe financieringen

van MKB-bedrijven. En dat geldt
zeker voor recreatiebedrijven en
dus ook voor Watersportcentrum
Proosdij. Dat betekent feitelijk dat
die bedrijven niet kunnen investeren. En je weet stilstand is achteruitgang. Dus dan zoek je naar
andere mogelijkheden. Want ik
wil wel verder. We hebben de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en er is vraag naar hoogwaardige recreatie. Echt ondernemen. En crowdfunding via Collin
Crowdfund is daarvoor een hele
goede mogelijkheid”.

rendement voor terug. Gelijktijdig zijn deze investeringen een
impuls voor onze lokale economie. Misschien moet ik het zelfs
wel omdraaien. Ik ben er trots op
ondernemer in deze gemeente te
zijn. Ik ben daarom heel bewust
in mijn eigen omgeving deze actie gestart. En – zoals jij dat noemt
- als publiek figuur moet je naar
mijn mening de mensen een betrouwbaar en goed aanbod doen.
En dat is nu gebeurd me het afronden van deze crowdfund campagne.

Als fractievoorzitter van
Ronde Venen Belang
een publieke figuur
Desgevraagd geeft Bultena aan
geen last te hebben van zijn bekendheid in de regio. René Bultena: “Nee, dat denk ik juist niet.
Ik ben met iets moois bezig, namelijk het ontwikkelen van Watersportcentrum Proosdij, echt
wel bekend bij inwoners van onze mooie gemeente. En ik deed de
mensen een heel goed aanbod.
Ik gaf ze de gelegenheid mee te
kunnen doen in het mooier maken van de gemeente en daar
krijg je dan ook nog een goed

€ 2.500.000 in 7 uur, maar
‘doopceel gelicht’
René Bultena gaf aan dat het traject weliswaar snel afgerond is,
maar dat er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan.
René Bultena: “Er wordt wel eens
gezegd dat crowdfunding een
zaak van ‘snel geld’ is waar weinig
analyse aan vooraf gaat, maar dat
is in het geval van Collin Crowdfund in ieder geval anders”. Een
toegewezen Crowdfund Coach
gaat de diepte in als het gaat om
financiele analyse van het verleden en perspectief voor de toekomst en bezoek met enige regel-

maat het bedrijf. Voor de analyse,
maar ook voor de begeleiding van
het crowdfundproces. Commercieel directeur Jan-Willem Onink
van Collin Crowdfund licht toe:
“Wat wij willen is een verantwoorde investering aanbieden aan de
mensen die via ons beleggen. Natuurlijk verschillen de risiconiveaus. Dat zie je ook terug aan de
verschillende rentes die aangeboden worden en waar de risicopremie in verdisconteerd wordt.
Maar over de hele linie geldt dat
we levensvatbare bedrijven willen financieren en dat daar een intensief proces van analyse en gesprekken aan vooraf gaat. Je mag
het gerust een ‘bancair proces’
noemen, vervolgt Onink. “Kredietverlening is een vak. Dat nemen
we bij Collin Crowdfund zeer serieus”.
Over Watersportcentrum
Proosdij
Watersportcentrum Proosdij is
sinds jaar en dag een favoriete bestemming voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Op slecht 15 autominuten van Amsterdam en
Utrecht. Hier kunt u op verschillende manieren genieten van de

Niet remmen, maar gas geven
Op vrijdag 28 juni rond tien uur
in de ochtend heeft een ongeval plaatsgevonden op het Zijdelwaardplein Uithoorn. Een 81-jarige automobiliste uit Uithoorn gebruikte niet het rempedaal, maar
gaf per ongeluk gas. De auto
schoot voor uit, raakte een bord,
verwondde een voetganger en
kwam tot stilstand tegen een an-

Kluis met sieraden gestolen

dere auto. De geraakte voetganger is een 18-jarige jongedame
uit Leimuiden. Zij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis
vervoerd. De 81-jarige bestuurster is met de schrik vrij gekomen.
Haar auto en de geraakte wagen
raakten dusdanig beschadigd dat
beiden weggesleept moesten
worden.

Tussen woensdag 26 en vrijdag
28 juni is ingebroken in een woning aan Dwergmuis Uithoorn, lage nummering. De dieven hebben
zich toegang tot het huis verschaft
door het slot uit de voordeur te
trekken. Eenmaal binnen zijn alle
gordijnen dicht gedaan en hebben
de inbrekers alle kasten en lades
doorzocht. Gestolen is een kluisje

Bestelauto ontvreemd
Van donderdag 27 op vrijdag 28
juni is vanaf Bertram Uithoorn een
bestelauto gestolen. De bestelwagen is van het merk Iveco, type 40
C 15 en het kenteken is 6-VJX-11.
De bestelauto heeft twee portieren, een open laadbak en is vrij
van schade. Opvallend detail is

Aanhanger weg
In de avond of nacht van zaterdag
29 op zondag 30 juni is een aanhanger gestolen vanaf de Johan
Enschedeweg Uithoorn. De diefstal heeft tussen vijf uur ’s middags en de volgende ochtend

het oranje zwaailicht op de wagen. De diefstal heeft tussen tien
uur donderdagmorgen en vrijdag twee uur ’s nachts plaatsgevonden. Wie de bestelauto heeft
gezien of meer informatie heeft,
wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.
half negen plaatsgevonden. De
aanhanger is van het merk Hapert, type K, het chassisnummer
eindigt op 328 en het kenteken is
WS-VF-55. Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben.
De politie hoort het graag via
0900-8844 of anoniem via 08007000.

rust en het schone water van de men met onder andere banken,
Vinkeveense Plassen.
bedrijfskundig adviesbureaus en
accountants. Om zowel de invesOver Collin Crowdfund
teerder als de ondernemer optiVia haar online platform slaat Col- maal succesvol te laten zijn, is de
lin een brug tussen investeerders screening uiterst zorgvuldig. Zo
die op zoek zijn naar meer ren- werkt Collin met ‘Crowdfund Coadement en ambitieuze MKB-be- ches’ die de ondernemer begeleidrijven met een financieringsbe- den in het proces. Ook na realisahoefte. Bedrijven met een finan- tie van de lening coördineert de
cieringsbehoefte van € 50.000,- Crowdfund Coach de uitwisseling
tot € 2.500.000 kunnen terecht van informatie tussen de onderbij Collin. Waar mogelijk en op- nemer en de investeerders die de
portuun werkt Collin daarbij sa- lening verzorgden.

met hierin diverse sieraden en de
reservesleutel van de auto. Deze
is elders gestald en gaat voorzien
worden van nieuwe sloten. De inbraak heeft tussen acht uur woensdagavond en vrijdagmorgen tien
voor twaalf plaatsgevonden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Op vakantie? Meld het
bij de politie!

Creatief op OBS Twister
Sinds Twister dit jaar is gestart als
nieuwe school hebben ze handvaardigheid op de kaart gezet. In
de groepen 1 en 2 wordt er wekelijks gewerkt aan een knutsel aansluitend bij het thema. Op vrijdag
wordt er door de groepen 3 t/m
8 gewerkt aan een creatieve opdracht. Enthousiast werken de kinderen aan zo’n nieuwe opdracht
die ze de weken daarna kunnen

afmaken. Door het jaar heen komen alle verschillende technieken
aan bod. Er is al gewerkt met klei,
karton, glas in lood, papier mache
en vilt. Uit iedere klas worden de
kunstwerken van de maand gekozen, deze worden tentoongesteld
in de centrale hal. Dit schooljaar
heeft het team van OBS Twister de
creativiteit van hun leerlingen weten te prikkelen.

Gaat u op vakantie? Inbrekers
hebben nooit vakantie en maken juist van die periodes gebruik
om bij onbewoonde woningen in
te breken. Reden om preventief
maatregelen te treffen, zoals het
goed beveiligen van de woning.
Maar, er is meer mogelijk. Als u in
Aalsmeer of Uithoorn woont kunt
u gebruik maken van de vakantieservice van de politie. Tijdens de
vakantie zal de politie een extra
oogje in het zeil houden. Er wordt
meer gesurveilleerd in de betreffende wijken. Gebruik maken van
de vakantieservice van de poli-

tie is eenvoudig. Stuur een email
met hierin adresgegevens, de afwezigheidsperiode en het waarschuwingsadres of sleutelhouder
(inclusief telefoonnummer) waarmee contact op kan genomen
bij onraad naar intake.service.
aalsmeeruithoorn.politie.nl. Aanmelden voor het vakantieproject kan natuurlijk ook bij de politiebureaus in Aalsmeer en Uithoorn. Fijn dat deze extra controle mogelijk is. Het geeft een stukje meer rust tijdens de welverdiende vakantie. Snel nog even
aanmelden dus!
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Thamen wint pitchersduel
Op vrijdag 28 juni jl. kwam Tex
Town Tigers uit Enschede op bezoek bij de honkballers van Thamen. Een schitterende dag werd
afgesloten met een belangrijke
overwining. Thamen pakt in de
eerste inning meteen een voorsprong op het werpen van Frank
van Heijst (TTT). Farley Nurse
komt op de honken met vier wijd,
steelt het tweede honk en weet
op de tweehonkslag van Maikel
Benner de 1-0 te scoren. Benner
scoort op de tweehonkslag van
Rick Groen, die wederom kan scoren op de tweehonkslag van Menno Schouten die even later ook
nog kan scoren. Thamen gaat met
een 4-0 voorsprong de tweede inning in. In de derde inning weet

TTT twee punten te pakken door
wat foutjes en een honkslag, 4-2.
Beide teams komen amper nog
op de honken door het sterke werpen van beide pitchers. Thamen
pakt in de achtste inning nog een
punt door tweehonkslagen van
Benner en Groen, 5-2 en dat is ook
de einduitslag na twee uur spelen. Thamen gaat op zondag 7 juli
om 14.00 uur op bezoek bij WSB te
Apeldoorn en dat gaat een spannende wedstrijd worden tussen
de nummer 3 en 4 in de competitie. Op dinsdag 9 juli om 19.30 uur
komt Alphians uit Alphen a/d Rijn
nog op bezoek om de verregende wedstrijd van 19 juni in te halen waarna de Thamen spelers aan
een korte zomerstop beginnen.

De Vinken

Pascal en Timo sterkste
schuttersduo
Dit jaar werd voor de 39e keer het
schutterstoernooi gehouden bij
korfbalvereniging De Vinken in
Vinkeveen . Zestien duo’s streden
dit jaar om de schutterstitel 2019.
Net als in 2013 en 2014 gingen
Pascal Hoogeboom en Timo Jongerling er met de titel vandoor.
Ook dit jaar bleek deze combinatie van De Vinken / Atlantis weer
goed voor de eerste plaats.
Op maandagavond 17 juni genoten we van een mooie zomerse
avond met weinig wind. Woensdag werd de schuttersavond geteisterd door fikse buien en onweer. Doordat het hele veld blank
stond werd de laatste speelavond een week uitgesteld. Uit
alle teams uit de competitie waren mensen vertegenwoordigd;
waaronder bijvoorbeeld spelers
uit de selectie, niet-spelende leden, oud-leden en leden van onze buurvereniging Blauw-Wit,
OVVO en Atlantis.

schoten, waarbij doorloopballen niet zijn toegestaan. Een wedstrijd is afgelopen wanneer één
van beide duo’s één keer tot de
tien doelpunten is gekomen. Het
duo dat begint, moet het andere duo nog een extra kans geven. Hierdoor zijn gelijke spelen
ook mogelijk. Dit kwam gedurende het hele toernooi niet voor. Je
bent het beste schuttersduo wanneer je de meeste wedstrijdpunten hebt behaald.

Competitie
Vorig jaar waren het de nestors
Jaap Meulstee en Johan de Haan
en Renske de Haan en Mar van
Spengen die de veelal jongere
andere duo’s versloegen. Dit jaar
eindigde beide duo’s in de middenmoot. Na de eerste avond
gingen er drie duo’s aan de leiding. Tot de laatste wedstrijd
bleef het spannend wie er met de
titel vandoor zou gaan.
Uiteindelijk bleek het gecombiSpelregels
neerde verenigingsduo van De
Tijdens het schutterstoernooi Vinken en Atlantis vertegenwoormoet ieder duo tegen ieder an- digd door Pascal Hoogeboom en
der duo schutteren. Bij het schut- Timo Jongerling het sterkste duo.
teren wordt er over een afstand Zij gingen er voor de derde maal
van zes meter tegen elkaar ge- met de titel vandoor.

Taekwondo

Sebastiaan Haverhoek
geslaagd voor zwarte band

Zes dagen mountainbiken

Voor een gezond en
sterk Afrika
Twee échte Uithoornaars, Ruud
en Robbert Schuitemaker, vader
en zoon, zijn een uitdaging aangegaan! De ‘Africa Classic’, 6 dagen mountainbiken voor een gezond en sterk Afrika. Tijdens deze
tocht zullen ze van 5 t/m 12 oktober 2019 op hun eigen mountainbike in 6 dagen 400 km en 4.000
hoogte meters rondom Mount Kilimanjaro in Tanzania fietsen, een
waanzinnige ervaring. Dit jaar is
Ruud 60 geworden, en dat is voor
hem de aanleiding deze uitdaging aan te gaan en het continent
waar hij geboren is te steunen.
Amref Flying Doctors is een organisatie die vol overtuiging en lef
werkt aan een gezond en sterk
Afrika. Het is hun doel om de gezondheid van mensen in Afrika blijvend te verbeteren. Vooral die van meisjes en jonge vrouwen. Want als zij gezond zijn en
blijven, kunnen ze werken en een
beter leven opbouwen voor zichzelf en hun gezin.

leiden ze medisch personeel op,
zorgen ze voor basiszorg en geven ze voorlichting aan de lokale
bevolking. Amref is een Afrikaanse organisatie en bijna al hun medewerkers zijn Afrikaans. Kortom een prachtig doel om de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika
structureel te verbeteren en dat
spreekt ze heel erg aan.
De uitdaging die erbij hoort is
ook om ieder 5.000 euro sponsorgeld te werven voor Amref Flying
Doctors. Help ze door hun team
Schuitjes-2-Africa te sponsoren, de reis en de fiets betalen ze
uiteraard zelf, elke euro die gedoneerd wordt gaat rechtstreeks
naar Amref Flying Doctors!
Dat gaat heel makkelijk via een
tikkie of een overboeking op: https://www.africaclassic.nl/schuitjes-2-africa. De komende maanden gaan ook de opbrengsten bij
de statiegeld zuil van Albert Heijn
Zijdelwaard naar dit goede doel.
Elke euro is welkom! We houden
jullie de komende weken op de
Basiszorg
Amref Flying Doctors werkt aan hoogte van de voorbereidingen
nieuwe en soms ongewone op- en de tocht. Een impressie van
lossingen om het zorgsysteem in de tocht vind je hier via https://
Afrika blijvend te verbeteren. Zo www.africaclassic.nl/videos

IVN-zomeravondfietstochten
IVN-afdeling De Ronde Venen
en Uithoorn organiseert dit jaar
voor de 7e keer zomeravondfietstochten. De eerste volgende fietsavond zal zijn op dinsdag 9 juli. We vertrekken om 19.15 u vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht.
De afstand is circa 25 km. Al fiet-

send genieten we van de prachtige natuur. Ook deze avond weer
een fraaie route in de omgeving
van ons mooie veenweidegebied.
Ontdek samen de bijzonderheden
van dit unieke landschap o.l.v. IVNnatuurgidsen. Opgave niet nodig.
Info: Anja de Kruijf 06-58924521

Een Ronde Venen
Rabobank Fietstocht
Zondag 14 juli kunt u weer meedoen aan de Rabobank Fietstocht
van fietsvereniging TTC De Merel. Er zijn drie afstanden: 40, 70
en 110 kilometer. Dus voor ieder
wat wils. Alle soorten fietsers zijn
daarom van harte welkom. Vanaf
08.30 uur kun je starten bij Tennishal De Ronde Venen aan de Dr.
Van der Haarlaan 3 in Mijdrecht.
De drie routes leiden de fietsers
door de kernen van de gemeente De Ronde Venen, de gemeente
die per 1 januari 2011 is gevormd
door samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude
en De Ronde Venen. Tot die gemeente behoren sinds die datum de kernen Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen, Abcoude, Baambrugge, De Hoef, Amstelhoek en Waverveen. De 110 km route doet
alle 8 kernen aan, voor de 70 en
40 km zijn dat er 6, zodat ook die
fietsers goed aan hun trekken komen. Dat geldt ook voor het zicht

op de talrijke schilderachtige rivieren zoals de Waver, de Amstel,
de Bullewijk, de Holendrecht, de
Angstel, het Gein, de Vecht en
de Kromme Mijdrecht. Ook het
Abcoudermeer, de Vinkeveense
plassen en het wonderschone natuurgebied ‘Botshol’ worden aangedaan. Uiteraard zijn er diverse
pauzeplaatsen op de routes. De
routes volgen voor een deel het
befaamde Knooppuntensysteem.
Dat betekent dat er veel op rustige, autoluwe wegen en fietspaden wordt gefietst. De routes
worden geheel uitgepijld met de
bekende Rabobank-pijlen. Dus
overal waar nodig wordt een pijl
bevestigd. De routes zijn ook beschikbaar via GPS.
Vanaf de startlocatie zijn de starttijden voor de 110 km, tussen
8.30 en 10.00 uur, voor de 70 km,
tussen 8.30 en 11.00 uur en voor
de 40 km tussen 8.30 en 12.00
uur.

Horangi’s taekwondoka Sebastiaan Haverhoek heeft tijdens het
nationale dan-examen van juni
2019 zijn eerste dan taekwondo
behaald, dit is hetzelfde als de bekende zwarte band. De danexamens worden nationaal georganiseerd en ze werden deze keer
gehouden in Nieuwegein. De
Taekwondo Bond is in Nederland
de enige organisatie die officieel
de eerste dan, zwarte band, en
hoger mag uitreiken. Binnen de
eigen taekwondoschool, Horangi, kunnen de voorgaande geel,
groen, blauw en rood gekleurde banden worden gehaald, verspreid over 9 examens.
Op een zwarte bandexamen taekwondo moet de kandidaat bewijzen dat hij of zij een aantal
vaardigheden bezit. De taekwondosport wordt ingedeeld in verschillende onderdelen. De dag
begint met een schriftelijke toets
over Koreaanse benamingen
van technieken en lichaamsdelen. Het is immers een Koreaanse
sport. Bij het onderdeel poomse
voer je individueel een vaststaande reeks technieken uit. Het gaat
hierbij om de lichaamsbeheersing, technieken, kracht en uitstraling. Bij de stapssparring laat
je zonder te raken zien controle te hebben over je technieken
ten opzichte van een tegenstander. Vervolgens valt je tegenstander je aan met diverse grepen en
verwurgingen waar je snel en efficiënt op moet reageren tijdens de
zelfverdediging.
Tijdens het sparren laat je zien
dat je inzicht hebt in het (olym-

pische) spel waarbij je punten
scoort door je tegenstander te
raken. Als laatste komt de breektest. Met kracht en precisie moet
je planken van 18 millimeter
doorslaan en -trappen door middel van goede technieken.
De examencommissie bestaat
uit hoog gegradueerde officials
van de Nederlandse Taekwondo
Bond. De examencommissie is
streng. Meer dan de helft van de
examenkandidaten zakte, maar
gelukkig is Sebastiaan geslaagd.

Rondje Zijdelmeer Uithoorn
geslaagd loopevenement
Vrijdagavond verzamelden zich
100 lopers op het terrein bij Hotel-restaurant Lakeside voor de
2e editie van het Rondje Zijdelmeer, georganiseerd door atletiekvereniging AKU, onderdeel
van het Berkelaar Zomeravondcircuit.
Het deelnemersveld was heel gemêleerd samengesteld, de jongste deelnemer was 7 jaar en de
leeftijd van de oudste deelnemers hoefde niet genoemd te
worden, maar kras en fit waren
ze zeker. De weersomstandigheden waren goed al hadden sommige lopers wel last van de zon
die ook om 8 uur nog behoorlijk
fel scheen. Om 20.00 uur. werd
het startschot gelost en ging de
hele groep in één keer van start.
Dit jaar waren er 2 categorieen, een categorie voor de jeugd
tot en met 12 jaar en een categorie boven 12 jaar. De winnaars
van vorig jaar lieten zich ook nu
weer van voren zien en broer en
zus Heemskerk, Sjoerd en Kirsten,
kwamen als eerste over de streep.
Bij de jeugd waren de jonkies erg
sterk. 2 AKU-atleten van 9 jaar,
Sem Rossing en Esmee Kriger,
wonnen respectievelijk bij de jongens en de meisjes. AKU kan weer
terugzien op een sfeervol en geslaagd loopevenement.
Uitslagen
Heren
• Sjoerd Heemskerk
• Koen Aartman
• Wouter Voorn

Dames
• Kirsten Heemskerk
• Robin Wakker
• Lydia Korrel
Jongens
• Sam Rossing
• Iver van Streyen
• Gijs Ammerlaan
Meisjes
• Esmee Kriger
• Noa van Leeuwen
• Lian Rolling
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Mediatoren Duet kunnen
niet wachten tot het nieuwe
schooljaar begint
Op vrijdag 28 juni kregen op het Duet in Uithoorn, maar liefst acht nieuwe mediatoren hun certificaat. Zij
hebben een training gevolgd en willen niets liever dan aan de slag gaan,
om ze hun steentje bij te dragen aan
“vreedzaam” klimaat op IKC het Duet.
Op het Duet wordt gewerkt met het
programma “De Vreedzame School”.
Met dit programma leren kinderen om
te participeren in een democratische
maatschappij. Een onderdeel daarvan is “conflicten horen erbij”. Natuurlijk kun je het niet met iedereen eens
zijn en natuurlijk hebben we soms tegengestelde belangen. Wie is er aan
de beurt om met de fiets te mogen
spelen? Was die bal nu uit of niet? Hij
duwt me zomaar opzij!
We leren de kinderen om bij het oplossen van een conflict “de gele pet op
te zetten”. Bij een gele pet kies je voor
stoppen-afkoelen-uitpraten. In plaats
van met verbaal of fysiek geweld je
zin krijgen (rode pet) of weglopen en
de ander de zin te geven (blauwe pet).
Met de gele pet streef je naar een winwin situatie, waarbij iedereen tevreden is. Kinderen leren deze stappen
zelf toe te passen, maar niet altijd lukt
het ze om daar samen uit te komen.
Hulp van een volwassene is daarbij
altijd mogelijk. Maar hoe mooi is het
niet dat de oudere kinderen ook de rol
van mediator op zich kunnen nemen?
In november 2018 werden op het Duet de eerste mediatoren opgeleid. Zij
kregen, samen met hun coaches (leer-

krachten, pedagogisch medewerkers
en de conciërge) een training, mochten oefenen en kregen ook feedback.
Het hele verdere schooljaar hebben zij
om beurten “dienst gehad” tijdens het
buiten spelen. Daartoe is er een speciale ruimte in de school. Na afloop maken de mediatoren altijd een kort verslag. De afspraak is dat bij grensoverschrijdend of agressief gedrag altijd
een volwassene ingrijpt. Van tijd tot
tijd zijn er intervisie bijeenkomsten
met hun coaches, om uit te wisselen
hoe het gaat en elkaar tips te geven.

Sofia, en Tony hun diploma uitgereikt
door een van de coaches en de directeur van de school. De laatste vertelde
dat hij er reuze veel zin in had en Leticia, die al een tijdje coach is, legde uit
dat het enorm dankbaar werk is, want
er zijn veel minder incidenten op het
schoolplein. Niet alleen de ouders en
klasgenootjes zijn trots op deze kanjers. Ook hun coaches en de rest van
het team van het Duet is trots en blij
met weer 8 nieuwe mediatoren erbij!
Het Duet is ook betrokken bij de
Vreedzaam Uithoorn. Via het programma de Vreedzame wijk werken we aan
Oudste
een meer cohesie en veiligheid in de
Inmiddels is het bijna vakantie en Uithoornse wijken. Een volgende stap
dan gaan de oudste mediatoren van is dat een deel van onze mediatoren
school. Tijd dus om de club aan te vul- getraind worden om ook bij buitenlen. We hebben in de groepen 5 en 6 schoolse activiteiten hun rol te pakaan de leerlingen gevraagd wie van ken. Bij de sportinstuif van Videt/Uithun klasgenoten zij een goede me- hoorn voor Elkaar bijvoorbeeld. Veel
diator zouden vinden. Tevens moch- professionals van deze organisatie
ten ze aangeven of ze zelf graag een (en van een aantal andere organisamediator zouden willen zijn. Er wa- ties) zijn inmiddels zelf ook getraind in
ren maar liefst acht matches! Deze het programma Vreedzaam. Zo spreacht stoere jongens en meiden zijn ken we allemaal dezelfde taal en stopt
de afgelopen weken opgeleid tot on- een veilig pedagogisch klimaat voor
ze nieuwe mediatoren. Daarbij kregen kinderen niet bij de school. Ze worze training in de praktijk van de huidi- den dus ook buiten de school aangege mediatoren. De coaches verzorg- sproken op hun vaardigheden en leden de theorie over het stappenplan ren zo dat daar dezelfde omgangswat we gebruiken bij de mediatie van stijl, en ook dezelfde grenzen gelden.
de coaches.
Dat dit een weg is van lange adem, die
En op 28 juni was het zover: in het bij- veel geduld vraagt, mag duidelijk zijn.
zijn van hun klasgenoten, hun ouders, Maar met het opleiden van de wijkopa, oma of broers en zussen kregen mediatoren maken we weer een nieuAlien, Amir, Daniek, Dylan, Minte, Riff, we stap in de goede richting.

TOUR DE FRANCE 2019
Prognose 2019: geen Froome, wie dan wél?
Helaas maakte een doodsmak in de Dauphiné een einde aan de ambitie
van de Brit Chris Froome om de Tour de France voor de vijfde keer te winnen. De een zijn blessure is de ander zijn brood, want Froomes concurrenten staan handenwrijvend klaar om de topfavorietenleemte in te nemen.
Het mooie is: er is nu geen uitgesproken favoriet meer over. Door een matige voorbereiding, door blessures en door ziektes. Dat maakt de Tour de
France 2019 op voorhand razendspannend. Minder mooi: het maakt een
prognose razendlastig…

vijand wel verwacht. Verder rijdt Bardet dit seizoen nog niet bepaald de
stenen uit de straat. Een tiende plek in
de Dauphiné is redelijk, niet meer dan
dat. Als hij zijn vorm van 2016 benadert (tweede in de Tour), kan Bardet
evenwel verrassen.

ker na het uitvallen van ploeggenoot
Froome.
2. Tom Dumoulin
Strooit hij zand in de ogen van zijn
concurrenten of zit er zand in zijn eigen motor? We weten eerlijk gezegd
niet precies waar onze persoonlijke favoriet, Tom Dumoulin, precies staat.
Want de weken (eigenlijk maanden)
in de aanloop naar de Tour de France
waren niet erg hoopgevend en Dumoulin zelf liet ook geen mogelijkheid
liggen om dat te benadrukken. Zware valpartij in de Giro, stukje gravel
in de knie in de Dauphiné, dan weer
1. Geraint Thomas
wel, dan weer geen goede benen, dan
Hij werd dit seizoen 44ste in de Ron- weer wel, dan weer geen hoogtestade van Valencia, stapte af in de Tirre- ge: twijfel, twijfel, twijfel. Ook twijno, werd 40ste in de Ronde van het fel over deelname aan de Tour trouBaskenland en 3de in de Ronde van wens. Het zou dus best kunnen dat als
Romandië. Vele tientallen concurren- deze Tour-special verschijnt, Dumouten in de Tour de France 2019 deden lin heeft afgezegd voor de Tour. Excuhet dit seizoen beter, zo niet veel beter dan Thomas. Toch voorspellen wij
hem als Tourwinnaar. Reden 1: Team
INEOS. Teamdirecteur Brailsford en
consorten kunnen als weinig anderen een team prepareren voor de Tour
de France. Wie met onder meer Bernal, Poels en Kwiatkowski drie weken mag rondrijden, is verzekerd van
de sterkst mogelijke metgezellen van
het peloton. Reden 2: 2018. In de Tour
van 2018 was Thomas extreem indrukwekkend, kende eigenlijk geen
mindere dag. Die Tour won hij dan
ook glansrijk. Dat maakt hem dan ook
meteen favoriet voor deze Ronde, ze-

ses daarvoor. Maar áls hij aan de Tourstart in Brussel verschijnt, reken er dan
maar op dat hij messcherp en megaambitieus is. En als Tom dát is, is alles
mogelijk. Het aantal tijdritkilometers
in deze Ronde van Frankrijk valt zwaar
tegen, maar dan nog: kijkend naar zijn
concurrenten moet Dumoulin kunnen
meedingen naar het podium, ja zelfs
naar de lauwerkrans!
3. Romain Bardet
Toen de parcoursmakers van de Tour
de France eind 2018 de etappes van
2019 bekendmaakten, riep iedereen
luid en duidelijk: Bardet! Dit was echt
een parcours waarop de Fransman
in de bloei van zijn carrière (hij is 28
jaar) zijn thuisland voor het eerst sinds
1985 (Hinault) weer eens een eindoverwinning in de Tour zou kunnen
bezorgen. Immers: veel klimwerk, weinig tijdritten. Toch zien we voor Bardet
hooguit plek drie weggelegd. Niet alleen omdat de druk op hem enorm is,
maar ook omdat toen de parcoursmakers van de Tour de France eind 2017
de etappes van 2018 bekendmaakten,
iedereen luid en duidelijk ‘Bardet!’ riep.
In 2018 deed Bardet het vervolgens
zeker niet onverdienstelijk, maar meer
dan een zesde plek hadden vriend en

UITGELICHT: ETAPPE 6: MULHOUSE – LA PLANCHE DES BELLES FILLES
Leuk om een etappe uit te lichten, maar man, wat is dat een complexe taak. Deze Tour heeft namelijk tal van ritten om de vingers bij af te likken. Zo doet het peloton op 20 juli de roemruchte Tourmalet aan (zet maar in de agenda), op 25 juli komt men over de minstens zo roemruchte Galibier (ook in de agenda), om een dag later naar de bijna 3 kilometer hoge Col de L’Iseran
de klimmen (agenda). Het aantal verlofdagen kan verder worden uitgebreid, want op donderdag 11 juli rijden de renners naar La Planche des Belles Filles. Niet alleen vanwege de illustere
naam is dit een etappe om naar uit te kijken, maar zeker ook vanwege de eindcol van deze Vogezenrit. De Planche des Belles Filles was altijd al een korte maar krachtige verschrikking, maar
deze Tour de France wordt hij extra pittig opgediend. Er is namelijk doodleuk een ongeasfalteerde kilometer aan toegevoegd. Na dit geitenpad volgt nog een gemeen stukje asfalt a 24
procent. Geen twijfel: deze etappe gáát spektakel opleveren!

4. Egan Bernal
Team INEOS gaat verder waar Team
Sky mee bezig was: een extreem sterk
team samenstellen voor de Tour de
France, de boel een beetje controleren in Frankrijk en aan het eind een
renner op het erepodium in Parijs afleveren. In juni liep INEOS een fikse deuk
op door het wegvallen van Froome.
Het aantal van drie absolute kopmannen werd daardoor gereduceerd tot
twee: Thomas en Bernal. De 22-jarige
Colombiaan hebben we in deze prognose op de vierde plek gezet, maar
dat is eigenlijk alleen maar omdat we
in Thomas de topfavoriet zien. Stel
dat de Engelsman met pech te maken krijgt, dan is Bernal klaar voor de
strijd om geel. Dat zou dan zijn tweede trui deze Tour betekenen, want de
kans is levensgroot dat Bernal de witte trui gaat winnen voor beste jongere. Alleen al bergop zijn er namelijk
nauwelijks betere renners dan hij. Be-

wijs? Bekijk zijn erelijst over 2019 maar
eens met onder meer de eindoverwinning in Parijs-Nice en de derde plek in
de zeer sterk bezette Ronde van Catalonië.
5. Steven Kruijswijk
Ook wel een beetje uit chauvinisme, deze voorspelde vijfde plaats
voor Kruijswijk. Want met pakembeet
Adam Yates, Jakob Fuglsang, Daniel
Martin, Thibaut Pinot, Richie Porte en
Nairo Quintana zijn er meer dan genoeg andere namen te noemen die
een gooi gaan doen naar het erepodium. En daar kans op maken bovendien. Maar het is geen chauvinisme alléén. Kruijswijk kan namelijk een aardig potje fietsen. Dat bewees hij in de
Giro d’Italia van 2016, die hij op een
sneeuwvlok na won. In de Tour de
France van vorig jaar liet hij bovendien al zien dat de top vijf in La Grande Boucle geen utopie is voor de Jumbo-Visma-renner. Voeg daarbij het feit
dat de derde Tour-week werkelijk op
maat van Kruijswijk is gemaakt én dat
topwielrenster Annemiek van Vleuten
hoge verwachtingen van hem heeft
(zie elders in deze Tour-special) en het
is duidelijk dat plek 5 verre van denkbeeldig is.

EF EDUCATION FIRST
Rigoberto Uran, Tejay van
Garderen, Lawson Craddock,
Taylor Phinney, Alberto Bettiol,
Michael Woods

TREK-SEGAFREDO
Richie Porte, Bauke Mollema,
Jasper Stuyven, Koen de Kort,
Michael Gogl, Toms Skujins,
Edward Theuns, Giulio Ciccone

JUMBO-VISMA
Steven Kruijswijk, Dylan
Groenewegen, Laurens De Plus,
George Bennett, Tony Martin,
Mike Teunissen, Amund Grøndahl
Jansen, Wout Van Aert

ASTANA PRO TEAM
Jakob Fuglsang, Gorka Izagirre,
Magnus Cort, Pello Bilbao,
Luis León Sánchez, Alexey
Loetsenko, Hugo Houle,
Omar Fraile

GROUPAMA-FDJ
Thibaut Pinot, David Gaudu,
Stefan Küng, William Bonnet,
Anthony Roux, Matthieu
Ladagnous, Sébastien
Reichenbach, Rudy Molard

UAE-TEAM EMIRATES
Daniel Martin, Fabio Aru,
Alexander Kristoff, Sergio Henao,
Rui Costa, Vegard Stake Laengen,
Sven Erik Bystrøm, Jasper Philipsen

TEAM SUNWEB
Michael Matthews, Wilco
Kelderman, Lennard Kämna,
Søren Kragh Andersen,
Nicolas Roche, Nikias Arndt

BAHRAIN MERIDA
Vincenzo Nibali, Matej Mohoric,
Rohan Dennis, Damiano Caruso,
Marcel Sieberg, Heinrich Haussler,
Sonny Colbrelli, Dylan Teuns

MITCHELTON-SCOTT
Adam Yates, Daryl Impey,
Matteo Trentin

ARKÉA SAMSIC
Warren Barguil, André Greipel,
Maxime Bouet, Anthony Delaplace,
Elie Gesbert, Florian Vachon

DECEUNINCK-QUICK-STEP
Enric Mas, Julian Alaphilippe,
Elia Viviani, Yves Lampaert,
Michael Mørkøv, Maximiliano
Richeze, Kasper Asgreen,
Dries Devenyns

BORA-HANSGROHE
Peter Sagan, Daniel Oss,
Maximilian Schachmann, Marcus
Burghardt, Maciej Bodnar, Oscar
Gatto, Emanuel Buchmann, Patrick
Konrad, Gregor Mühlberger

MOVISTAR TEAM
Alejandro Valverde, Nairo
Quintana, Mikel Landa, Marc Soler,
Andrey Amador, Imanol Erviti,
Carlos Verona, Nelson Oliveira,
Winner Anacona
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TOUR DE FRANCE 2019
Topwielrenster Annemiek van Vleuten over de Tour en haar loopbaan

“Ik heb mooie hoofdstukken aan het verhaal
van Rio kunnen toevoegen”
Vrouwenwielrennen is enorm in opmars. En dat hebben de wielrensters
aan zichzelf te danken. Met een onvergetelijke overwinning in de ‘vrouwelijke Tour de France’, La Course, heeft Annemiek van Vleuten daaraan
een grote bijdrage geleverd. Wat verwacht zij van haar mannelijke collega’s in de Tour de France van 2019? En hoe ziet zij de ontwikkelingen in
het vrouwenwielrennen? “Ten diepste rijden wij niet voor het geld, maar
puur uit passie.”
Het is een beeld dat beklijft bij wielerliefhebbers. Sterker nog, het sportmoment heeft veel mensen ongetwijfeld zo geïnspireerd dat ze wielerfan wérden. Het is dinsdag 17 juli 2018. Ten oosten van het meer van
Annecy vechten 112 vrouwen om de
winst in La Course, een eendagswedstrijd, georganiseerd als vrouwelijke
Tour de France. Dat gevecht wordt op
de Col de la Colombière gereduceerd
tot een duel tussen nog slechts twee,
Nederlandse, topwielrensters: Annemiek van Vleuten en Anna van der
Breggen. Die laatste heeft continu een
klein secondevoordeel. Een paar honderd meter voor de licht oplopende finish in Le Grand-Bornand lijkt de strijd
gestreden, in het voordeel van Van der
Breggen. Lijkt… Want met een ultieme krachtsinspanning haalt Van Vleuten haar bij, om haar op 25 meter van
de eindstreep nog te passeren. Deze
overwinning in La Course 2018 prijkt
hoog op de imposante erelijst van Van
Vleuten. Natuurlijk in de eerste plaats
vanwege de spannende koers zelf. Van
Vleuten: “José De Cauwer, oud-wielrenner en nu tv-commentator, noemde de race zelfs een van zijn meest memorabele wielermomenten van 2018.
Iets om trots op te zijn.” Maar zeker
ook omdat de prestatie kenmerkend
is voor Van Vleuten als atleet. “Niet opgeven, doorzetten, blijven doorgaan
tot aan de meet, dat zijn eigenschappen die mij typeren. Ze kwamen volledig tot uiting in La Course.”
Wereldkampioen tijdrijden
De zege in de Alpen past in een fraai
patroon, want Van Vleuten heeft in
haar carrière meer monumentale eendagskoersen op haar naam gezet. Gevraagd naar welke races haar het dierbaarst zijn, noemt ze er twee die eruit springen. “De Ronde van Vlaanderen, die ik in 2011 won, heeft een speciale plek in mijn hart. Vooral door de
historie van de koers. Daarnaast is de
Strade Bianche een schitterende klas-

stegen. “82 procent van het vrouwenpeloton verdient minder dan 1000 euro per maand”, zegt Van Vleuten daarover. Volgens haar is er maar één oplossing: meer live tv-uitzendingen.
“Daar begint het allemaal mee. Meer
live tv betekent meer aantrekkingskracht voor sponsoren. Dat leidt weer
sieker. Vanwege de aantrekkelijke aan- tot meer budget voor de ploegen,
komst op het Piazza del Campo in Sie- waar uiteindelijk het hele peloton
na, maar ook om de witte, offroad pa- van profiteert, professioneler van kan
den door Toscane.” Van Vleuten won worden.” Wat dat betreft was de Amde Strade Bianche afgelopen voor- stel Gold Race van dit jaar een toonjaar. Een periode die meer succes ken- beeld van hoe het kan. “De mannende, want ruim een maand later zege- en vrouwenkoers vonden op dezelfvierde ze ook in de Waalse klassie- de zondag plaats en waren beide live
ker Luik-Bastenaken-Luik. Natuurlijk op tv. Dat was perfect, ook omdat de
zijn dit mooie mijlpalen, maar toch vrouwenrace erg spannend was.” Tenoemt Van Vleuten zelf de twee op- gelijkertijd benadrukt Van Vleuten dat
eenvolgende wereldtitels tijdrijden niet álles langs de financiële meetlat
(in 2017 in Bergen en in 2018 in Inn- moet worden gelegd. “Ja, het is oneersbruck) als de grootste hoogtepunten lijk dat er zo’n groot verschil is tussen
van haar loopbaan. “Vooral omdat ik vrouwen en mannen. Maar ten diepdaarmee afrekende met het beeld van ste rijden wij niet voor het geld, maar
‘het meisje van de val’”, zegt Van Vleu- puur uit passie. Om mensen te inspireten, verwijzend naar haar huivering- ren, te laten genieten.”
wekkende valpartij op goudkoers tijdens de Olympische Spelen van 2016, De gunfactor van Steven Kruijswijk
zo’n 10 kilometer voor de finish van de Dat inspireren wil Van Vleuten nog
wegwedstrijd in Rio de Janeiro. Ze is vaak in haar loopbaan doen, bijvoordaarna niet bij de pakken neer gaan beeld tijdens de Olympische Spelen
zitten en onderstreepte haar klasse in Tokio in 2020. Deze zomer gaat ze
onder meer op de WK’s van 2017 en het parcours verkennen, waardoor ze
2018. “Zo heb ik mooie hoofdstukken wel La Course 2019 moet laten schieaan het verhaal van Rio kunnen toe- ten. “Dat is jammer, maar je moet keuvoegen.”
zes maken. Daarbij komt dat La Course
dit jaar in mijn ogen iets minder aanVrouwenwielrennen in de lift
sprekend is dan de afgelopen jaren.
La Course, Strade Bianche, Rio, het Ze rijden nu rond het Zuid-Franse Pau.
WK Tijdrijden: het rijtje onvergetelij- Geen makkelijk rondje, maar ook niet
ke koersen is schier eindeloos. Van bijzonder op mijn lijf geschreven.” Een
Vleuten heeft, uiteraard met ande- verkenningsreis naar Tokio of niet, Van
re wielrensters (onder wie Van der Vleuten gaat de Tour de France voor
Breggen, Vos, Van Dijk, Wild, Niewia- mannen hoe dan ook op de voet voldoma en Spratt), ervoor gezorgd dat gen. Ze hoopt op een goede prestahet vrouwenwielrennen de laatste ja- tie van Adam Yates, net als zij rijdend
ren enorm in opmars is. Van Vleuten voor de Australische ploeg Mitchelis vooral enthousiast over de toege- ton-Scott. “Hoewel hij niet de topfavonomen publieke belangstelling. “Het riet is – dat zijn de renners van Team
is positief dat het brede publiek te- INEOS, zoals Froome en Thomas – is
genwoordig vraagt om tv-uitzendin- Adam het seizoen voortvarend begen van vrouwenkoersen. De ver- gonnen.” Van de Nederlanders houdt
ontwaardiging over het niet uitzen- ze in het bijzonder Tom Dumoulin en
den van de Waalse Pijl en Luik-Baste- Steven Kruijswijk in de gaten. En niet
naken-Luik dit voorjaar was een be- alleen omdat het absolute toppers
vestiging dat mensen vrouwenwiel- zijn. “Beide hebben in hun loopbaan,
rennen steeds meer waarderen.” Dat net als ik, flinke tegenslagen gekend.
wil overigens niet zeggen dat het sa- Desondanks hebben ze zich daarna
laris met die belangstelling is meege- weer opgericht. Ik ben benieuwd naar
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hun prestaties in de Tour van 2019. Ze
hebben allebei de gunfactor, vind ik.”
Terwijl Van Vleuten de val van Rio al
lang en breed in de vergetelheid heeft
gereden in de jaren erna, wacht Kruijswijk nog altijd op De Grote Overwinning na zijn bijna-Girowinst in 2016.
“Maar dat hij zo rustig blijft, zo profes-

sioneel en vooral positief, dat vind ik
echt bewonderenswaardig,” zegt Van
Vleuten. “Ik ben Kruijswijk en zijn Jumbo-Visma-ploeggenoten dit jaar tegengekomen op hoogtestage in Tenerife. Met wat ik daar zag, ben ik ervan overtuigd dat hij hoge ogen gaat
gooien in de Tour de France.”

Mark Visser

Jack Plooij

‘Ik wil journalist worden, de Tour de France
verslaan.’ Dat was een grote jongensdroom van Mark Visser. Verslag doen van
de Tour moet er nog van komen, maar Visser is wel een van de presentatoren van
het NOS Journaal geworden. Eentje dus Over naar de Tour van 2019 en de
met een voorliefde voor de wielersport.
Nederlanders. Wat verwacht je van
onze landgenoten?
Fiets je zelf eigenlijk?
“Als het om sprinten gaat, verwacht ik veel
“Op mijn negende begon ik al de koers te vol- van Dylan Groenenwegen. Hij is uitgegroeid
gen op radio en tv. Al snel had ik ook zelf een tot de beste sprinter van het peloton. Bauke
racefiets en ging ik bij een wielerclub. En ik Mollema mag hopelijk voor een rit gaan en
fiets nog steeds, meestal alleen. Ik heb een voor het klassement is Tom Dumoulin uitermooi vast rondje door de duinen. Af en toe aard een grote kanshebber. Door zijn val aan
ga ik naar de Utrechtse Heuvelrug of Zuid- het begin van de Giro d’Italia is de Tour nu
Limburg voor wat langere hellingen.”
zijn nieuwe hoofddoel. Ik denk dat het parcours hem beter ligt dan hij zelf denkt. NaWat is je favoriete renner aller tijden?
tuurlijk zijn er niet veel tijdritkilometers, maar
“Vroeger was Erik Breukink mijn idool. Daar- hij heeft zich de afgelopen jaren enorm ontna heb ik nooit meer een favoriete renner ge- wikkeld als klimmer. Het initiatief kan hij aan
had. Namen die nu meteen in mij opkomen INEOS (de voormalige Sky-ploeg) laten, ruszijn Fausto Coppi, Tom Boonen en Mario Ci- tig mee peddelen en wachten op zijn kans.”
pollini.”
Hamvraag: wie wint de Tour dit jaar?
Welke Franse col spreekt je het meeste aan?
“Dat brengt mij op de grote favoriet: Geraint
“De Col d’Izoard, omdat echte klimmers als Thomas van INEOS. Met zo’n stel renners om
Fausto Coppi en Claudio Chiappucci daar je heen ben je de gedoodverfde winnaar. Met
konden uitblinken. Ruim 30 kilometer klim- Egan Bernal, Dylan van Baarle en Wout Poels
men met een maximale stijging van 12 pro- heeft hij toprenners om hem te ondersteucent. Ook de laatste winnaar op de Izoard, nen. Bernal is daarbij nog jong genoeg om
Warren Barguil in de Tour van 2017, is een in dienst van Thomas te willen rijden. Zijn tijd
echte klimgeit.”
komt nog wel.”

Samen met Olav Mol is Jack Plooij hét gezicht van de Nederlandse Formule 1. Dat
wil zeggen, ná Max Verstappen uiteraard.
Plooij reist de hele wereld af om de GP’s te
bezoeken voor Ziggo Sport. Tijd voor de
wielrennen bepalender is dan het materiaal.”
Tour heeft hij daarom nauwelijks...

presentator NOS Nieuws

sportverslaggever

Heb je überhaupt iets met wielrennen?
“Met het zelf fietsen totaal niet. Ik ben veel
te dik om te wielrennen, heb zelf een elektrische fiets. En wielrennen kijken komt er helaas nauwelijks van.”
Hoezo niet?
“Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Van
woensdag tot maandag ben ik onderweg
naar een GP. Tijdens de Tour de France is onder meer de GP van Groot-Brittannië. Dan is
er vrijwel geen tijd om andere sporten te volgen, hoewel ik graag naar voetbal en wielrennen kijk. Vroeger plofte ik op de bank om
naar Joop Zoetemelk te kijken, nu ben ik simpelweg aan het werk. Nou ja, tijdens een training van een GP kijk ik soms met één oog op
m’n telefoon wel naar de ontknoping van een
etappe.”
Zie je overeenkomsten tussen F1 en wielrennen?
“Bijvoorbeeld dat je voor een team rijdt én
voor je eigen overwinning gaat. Dat hebben
autosport en wielrennen gemeen. Maar er
zijn veel meer verschillen, zoals dat talent bij

Wat bedoel je daarmee?
“Bij F1 is het niet zo dat het grootste talent
ook het meeste wint. In de autosport ben
je veel afhankelijker van je materiaal. In het
wielrennen ben je dat ook, maar minder. In
veel koersen komt degene met het meeste
talent vanzelf bovendrijven.”
Over talent en materiaal gesproken,
hoe gaat het met Max?
“Max is een fantastisch talent, dat ooit wereldkampioen gaat worden. Maar hij heeft
het probleem dat hij in een minder goed ontwikkelde auto rijdt. Dat zit hem erg dwars, al
jaren, hoewel hij heeft geleerd om goed te
relativeren. Toen zijn pa, Jos Verstappen, zijn
motor verzorgde, won Max veel meer dan nu.
Maar Jos en Max zijn nu in feite machteloos,
mogen niets aan de auto doen behalve – in
Max’ geval – in- en uitstappen. Neemt overigens niet weg dat ik meer dan genoeg perspectief voor Max zie bij Red Bull. Vettel is vier
keer wereldkampioen geworden bij Red Bull,
dan moet Max dat ook kunnen. Ik verwacht
dat zijn auto in 2020 veel beter is ontwikkeld.”

TOUR DE FRANCE 2019
‘Gort binnen de grens’:

Over de Tour de France en Franse wijnen

Nee, wijnboer Ilja Gort is geen echte wielerliefhebber. Toch is het bruggetje van vin naar vélo snel gemaakt. Want de Tour de France 2019 komt door
wereldberoemde wijnstreken. Gort laat er zijn licht over schijnen. “Als ik
een kleine picknick heb, moet daar toch wel een rosé uit de Provence bij.”

teel, Château la Tulipe. Behalve wijnboer is Gort tv-maker en romanschrijver. Dat zijn laatste boek, ‘De druivenfluisteraar’, er een is met een heerlijke afdronk blijkt wel uit de wekenOp een flinke steenworp van de ri- van wielerstad Bordeaux, heeft Ne- lange hoge positie in de bestsellerlijsvier de Dordogne, even ten noorden derlander Ilja Gort zijn eigen wijnkas- ten. Het mag duidelijk zijn: Gort is een
drukbezet man. Mede om die reden
volgt hij de Tour de France niet echt.
“In die periode zijn we hartstikke druk
op het château. We ontvangen dan allemaal leuke toeristen die een wijnproeverij of een rondleiding willen, of
allebei.”
Klein verborgen terrasje
Het is trouwens maar de vraag of Gort
voor de tv zou zitten als het rustiger
zou zijn op zijn kasteel. Want met
wielrennen heeft hij eigenlijk niet zo
veel. “Wel heb ik enorm veel respect
voor de dames en heren op de fiets.
Wat een uithoudingsvermogen, wat
een discipline! Zelf draag ik al zelden
een korte broek, laat staan een wielrenbroek! Het leukste aan het zelf op
een fiets stappen, vind ik de mogelijkheid om nét even om het kerkje heen
te fietsen om te kijken of erachter misschien een fijn klein verborgen terrasje is. Of om even snel een stokbrood
bij de boulanger te halen. Heel praktijkgericht dus.”

Slurp Vin De Vélo
Over bruggetjes van vélo naar vin gesproken: ook in 2019 produceert Gort
weer een heuse Tour de France-wijn. “Dit keer hebben we gekozen voor een
heel lekkere Chardonnay!”, aldus Gort over zijn Slurp Vin De Vélo.

Fietsofielen met
koelboxen vol lekkers
Op dat verborgen terrasje en bij die
boulanger ziet hij wel haarscherp wat
het effect van de Tour de France is op
de doorsnee Fransman. “Heel het land
staat op z’n kop, alles draait om de
Tour! Het normale leven is ontwricht:
de bakker laat zijn brood verbranden, de wijnboer drinkt te veel en de
groenteman verslikt zich in zijn eigen
bonen. En op werkelijk elke denkbare
plek staat wel een tv te toeteren met
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daaromheen fietsofielen met koel- gebruiksaanwijzing van de Fransen
boxen vol lekkers die zo mogelijk nóg leert kennen, zijn het schatten! Maar
harder staan te toeteren!”
goed, als je er dan toch eentje wilt horen: het minste heb ik met ChampagOvergewaardeerde bubbelwijn
ne. De streek is mooi, maar de bubDe Tour de France laat in 2019 Bor- belwijn die daar wordt gemaakt, is
deaux en omstreken helaas links lig- enorm overgewaardeerd.”
gen. Het een paar honderd kilometer verder gelegen Pau is de dichtst- Uit de andere wijnstreken vindt Gort
bij gelegen finishplaats. Hoewel de het lastig kiezen. “Er wordt zó veel lekTour dus ook de wijnstreek Bordeaux kere wijn gemaakt in Frankrijk. Heleniet aandoet, doorkruist de wieler- maal afhankelijk van wat je zelf lekronde wél andere beroemde wijnstre- ker vindt, wat je eet of waar je bent,
ken. Champagne, de Elzas, Bourgog- kies je de beste wijn erbij, toch? En
ne, Languedoc-Roussillon, de Savoie dat kan variëren van een heerlijke Elen de Provence, om er maar een paar zas-wijn bij de asperges tot een Cate noemen. Gemene vraag aan Gort: bernet Sauvignon uit de Languedoc
wat zijn zijn favoriete Franse wijnstre- bij de kaas. En als ik een kleine pickken eigenlijk? “Helaas, die vraag be- nick heb, dan moet daar toch wel een
antwoorden is een onmogelijke op- rosé uit de Provence bij. Maar alleen
gave voor mij. Ik hou gewoon van het als mijn eigen rosé op is natuurlijk, hahele land, ondanks dat er Fransen wo- ha! Hmmm, het water loopt me nu alnen. Haha, nee hoor, grapje, als je de weer in de mond!”

