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KORT NIEUWS:

Waar is Leo?
Mijdrecht - “Wie weet waar 
onze Leo is? Het gaat om een 
zwart/witte kater.  Hij is sinds 
donderdagavond 21 mei jl. niet 
meer thuisgekomen. Wie heeft 
onze Leo gezien? Hij woont op 
de Bozenhoven in Mijdrecht bij 
zorgcentrum Gerardus Majel-
la. Indien iemand hem herkent 
van de foto, neem alstublieft 
contact op met: 06-30247614.”

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl
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wOENsDag 28, vrIJDag 30 EN zatErDag 31 mEI
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2017 is Woerdens ziekenhuis gesloten

Geen toekomst meer voor 
Hofpoort ziekenhuis
Regio - De vooruitzichten van het 
Hofpoort ziekenhuis aan de Pola-
nerbaan in Woerden zijn somber. 
Aldus was de teneur van de berich-
ten die hierover de ronde deden. 
Want op korte termijn blijken de ty-
pische ziekenhuisfuncties bij het 
Hofpoort ziekenhuis te gaan ver-
dwijnen. Er zijn sterke aanwijzingen 
dat wordt overwogen een fusie met 
het St. Antonius ziekenhuis in Leid-
sche Rijn aan te gaan. Het Hofpoort 
ziekenhuis wil men in dat licht ge-
zien ‘degraderen’ tot een polikliniek, 
maar dat staat nog niet vast. Het in 
september 2013 geopende nieuwe 
St. Antonius ziekenhuis in Leidsche 
Rijn, gelegen vlakbij de A2, speelt 
hierin andermaal een grote rol. Vorig 

jaar ontstond er al onrust in de re-
gio, met name ook in De Ronde Ve-
nen, toen de (nachtelijke) huisart-
senpost ging verhuizen naar het St. 
Antonius ziekenhuis. Verder moest 
men dringend noodzakelijke me-
dicijnen in de nachtelijke uren op-
halen bij het Diakonessen zieken-
huis in Utrecht-Oost omdat de apo-
theek in het Hofpoort op die tijd-
stippen gesloten werd. Bij ingewij-
den was al een jaar geleden bekend 
dat er plannen waren voor een fu-
sie tussen beide ziekenhuizen. Vol-
gens onafhankelijke bronnen in het 
Hofpoort ziekenhuis lijkt dit voorals-
nog op korte termijn te gaan gebeu-
ren en berust de berichtgeving op 
waarheid.

Intussen wordt gesproken dat eind 
2017 het streekziekenhuis in Woer-
den dicht gaat. Daarbij zouden 2.000 
arbeidsplaatsen verloren gaan. Het 
geheel heeft ook zijn uitwerking op 
toeleveranciers, andere bij het zie-
kenhuis betrokken partijen en vrij-
willigersorganisaties. Opgemerkt 
zij dat momenteel meer dan 4.300 
mensen ouder dan 63 jaar in de re-
gio afhankelijk zijn van de behande-
lingen in het Hofpoort ziekenhuis. 
Als die te zijner tijd naar een andere 
locatie moeten, bijvoorbeeld het St. 
Antonius ziekenhuis, zullen die echt 
moeite hebben om er ‘binnendoor’ 
rijdend via Vleuten/De Meern te ko-
men. Zo leert de ervaring. 
(Vervolg elders in deze krant).

Wat gaat er nu gebeuren met de Prinses Irenebrug?

Provincie Noord-Holland 
is al het overleggen zat
Uithoorn/De Ronde Venen - Nu 
de omlegging van de N201 een feit 
is, komt direct de vervolgvraag: wat 
gaat er nu uiteindelijk gebeuren met 
de brug over de Amstel. Er zijn de 
afgelopen jaren al zoveel varianten 
de revue gepasseerd, dat je je kunt 
afvragen of er iemand is die precies 
weet wat de beste oplossing is. In 
een uitgebreide brief ‘praat’ het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders de nieuwe raad bij: “Op 16 april 
2014 heeft het (voorlopig) laatste 
bestuurlijke overleg plaatsgevon-
den. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
vanuit de Stadsregio Amsterdam 
vier varianten geagendeerd. Het be-
treft de varianten: Landbouwverkeer 
via aquaduct en verbinding Amstel-

hoek, en dan naar Uithoorn via ga-
ragevariant; Landbouwverkeer via 
Prinses Irenebrug en aanpassing 
plannen dorpscentrum Uithoorn; 
Landbouwverkeer over aangepas-
te voormalige spoorbrug en verbin-
ding Amstelhoek, Uithoorn via ga-
ragevariant; Realiseren van nieuwe 
brug over de Amstel in het verleng-
de van de Molenlaan (voor alle ver-
keer). Tijdens dit overleg is door de 
vertegenwoordigers van de provin-
cie Noord-Holland, de Stadsregio 
Amsterdam en de gemeente Uit-
hoorn het voorstel gedaan om in-
zet te gaan plegen op de varian-
ten voormalige spoorbrug en nieu-
we brug. Uit een voorlopige bere-
kening van de Stadsregio Amster-

dam blijkt, dat de kosten van deze 
varianten worden geraamd op cir-
ca �8,2 tot �15 miljoen. Uitgangspunt 
voor de provincie Noord-Holland, 
de Stadsregio Amsterdam en de ge-
meente Uithoorn is, dat alle betrok-
ken partijen, dus ook De Ronde Ve-
nen en de provincie Utrecht, fi nan-
cieel gaan bijdragen aan deze op-
lossing. Vanuit De Ronde Venen is 
ingebracht, dat een dergelijke be-
steding van gemeenschapsgelden, 
los van alle ongewenste ruimtelij-
ke en verkeerskundige gevolgen die 
deze varianten hebben voor de kern 
Amstelhoek, in deze tijd niet verant-
woord is en ook niet is uit te leggen 
aan onze inwoners. 
(Vervolg elders in deze krant).

Mijdrecht - Werkgroep Groen van 
Wijkcomité Twistvlied & Wickel-
hof organiseerde tijdens ‘Goud in je 
Wijk’ op zaterdag 12 april een pro-
moactie voor het adopteren van 
hanging baskets. Na deze promo-
tiedag kreeg de werkgroep veel 
aanmeldingen te verwerken. In to-
taal hebben ongeveer 70 inwoners 
zich aangemeld. Dit resulteerde in 
36 hanging baskets.
Zaterdag 17 mei was het dan einde-
lijk zover. De bewoners konden hun 
baskets komen ophalen aan de Bol-
derik. Voor aanvangstijd stonden de 
inwoners al met hun buren in de rij. 
Onder een stralende lentezon wer-

den de hanging baskets uitgereikt 
aan de bewoners van Twistvlied en 
Wickelhof. Ter plekke werden direct 
de handen uit de mouwen gestoken 
en gingen de bewoners enthousiast 
de baskets vullen met aarde en be-
planting. Ze hangen nu in de wijken 
Twistvlied en Wickelhof. Het succes-
volle project, dat in samenwerking 
met de Gemeente De Ronde Venen, 
Tympaan-De Baat, GroenWest en 
Tuincentrum De Huifkar, door Werk-
groep Groen van Wijkcomité Twist-
vlied & Wickelhof werd gerealiseerd, 
zorgt op sommige plaatsen in Wic-
kelhof en Twistvlied voor een ver-
zorgd, vrolijk en fl eurig straatbeeld.

Baskets voor Twistvlied 
en Wickelhof

Prijzenfestival 
op Mijdrechtse 
markt
Mijdrecht - De hele maand 
juni pakken de marktkooplie-
den in Mijdrecht uit. Zoals u 
wel weet is er iedere donder-
dagmiddag, behalve op feest-
dagen zoals morgen, markt in 
het Mijdrechtse dorp. Vanaf 
volgende week donderdag kan 
uw aankoop op de markt heel 
mooie prijzen opleveren. De 
hele maand juni ontvangt u bij 
elke aankoop op de markt een 
formulier waarop u uw naam, 
adres en telefoonnummer zet. 
U levert het formulier in bij de 
duidelijk zichtbare promotie-
kraam en u maakt kans op een 
van de vele waardebonnen of 
een van de drie hoofdprijzen 
zoals een prachtige fi ets, een 
reischeque ter waarde van 250 
euro of een dinercheque ter 
waarde van 100 euro. Al met al 
grote prijzen. Op donderdag 26 
juni worden de prijswinnaars 
getrokken. Dus vier weken 
lang uw formulieren inleveren, 
des te meer kans u hebt op een 
van de prijzen. 

Zondag vanaf 12.00 uur op het Argon terrein:
Het is zover: het Jorick Brosky toernooi
Mijdrecht – Aanstaande zondag 1 
juni is het zover en start om 12.00 
uur het Jorick Bronsky mix voetbal-
toernooi. 
Om 12.00 uur precies zal de aftrap 
worden gegeven. Onder de muzika-

le ondersteuning van King Size licht 
en muziek, gaan ze er een fantas-
tische middag van maken. De za-
terdag ervoor, 31 mei, gaat Ca-
fé De Twee Heertjes in Vinkeveen 
een heuse avond organiseren waar-

in ze geld zullen ophalen voor Jo-
rick. Het café draait voor twee euro 
verzoekjes en op de bar staan col-
lectebussen. Afgelopen week heb-
ben bakkerij Elenbaas en de Bo-
ni nog 100 broodjes kaas gespon-

sord en ook Prego en de Kingsal-
markt hebben een donatie gedaan 
voor de loterijtafel. Opblaasfi guur.nl 
uit Aalsmeer helpt met een spring-
kussen deze dag en Notaris Lagen-
dijk uit Mijdrecht heeft geholpen 
om de Stichting offi cieel te maken. 
De organisatie wil via de Nieuwe 
Meerbode allen nogmaals heel har-
telijk danken en... hopelijk tot zon-
dag met prachtig weer.
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Wat gaat er nu gebeuren met de Prinses Irenebrug ?

Provincie Noord Holland 
is al het overleggen zat
Vervolg van de voorpagina

Vanuit De Ronde Venen is daarom 
aangegeven, dat wij deze opties on-
realistisch vinden en dat inzet moet
worden gepleegd op de variant, 
waarbij verkeer via de (reeds be-
staande) Prinses Irenebrug rijdt.
Deze variant biedt een oplossing 
voor het landbouwverkeer, het be-
stemmingsverkeer, het doorgaande 
fi etsverkeer en het calamiteitenver-
keer. Onze gemeente heeft zich er 
daarbij bewust van getoond, dat het 
noodzakelijk is om het gebied tus-
sen de Laan van Meerwijk (in Uit-
hoorn) en de nieuw aan te leggen 
rotonde op de Ringdijk 2e Bedijking 
in Amstelhoek, autoluw – dus on-

aantrekkelijk voor het autoverkeer 
als doorgaande route – in te rich-
ten. Onze gemeente heeft zich ook 
bereid getoond de daarvoor nood-
zakelijke maatregelen op het eigen 
grondgebied te treffen en hiervoor 
ook de kosten voor haar rekening te 
nemen. De provincie Utrecht deelt 
het standpunt van De Ronde Venen 
en is op dit moment, gelijk De Ron-
de Venen, niet bereid om fi nancieel 
bij te dragen aan een oplossing via 
de voormalige spoorbrug en de
nieuwe brug. De provincie Utrecht 
heeft aangegeven, dat zij gaat star-
ten met een onderzoek naar de
huidige verkeersstromen en de ge-
volgen na de opening van het aqua-
duct.

Provincie stop
Dit standpunt leidde tot de reactie 
van de provincie Noord-Holland, de 
Stadsregio Amsterdam en de
gemeente Uithoorn, dat De Ronde 
Venen en de provincie Utrecht, het 
door de gemeente Uithoorn veroor-
zaakte probleem, blijkbaar niet be-
langrijk genoeg vinden om tot een 
oplossing te komen.
Daarop is vanuit de provincie 
Noord-Holland en de Stadsregio 
Amsterdam aangegeven, dat zij op 
dit moment geen verdere inzet meer 
willen plegen om tot een, naar hun 
mening verantwoorde oplossing
te komen. Zij hebben het bestuur-
lijk overleg per direct beëindigd. De 
provincie Noord-Holland heeft
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Verbinding Bovenlanden - Groot Wilnis-Vinkeveen

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN

Deze zomer wordt een ecologische verbinding gemaakt tussen de 
polders Groot Wilnis Vinkeveen en de Wilnisse Bovenlanden. Dit 
gebeurt onder de Ingenieur Enschedeweg (N212), ter hoogte van 
het recreatieterrein Kievit. Dit is iets ten zuiden van de kruising 
met Bovendijk-Gagelweg. De Veldwetering stroomt hier oost-west 
onder de Enschedeweg door.
De verbinding maakt het voor diverse diersoorten mogelijk van de 
ene in de andere polder te komen, zonder doodgereden te worden 
op de provinciale weg. ’s Zomers kunnen kano’s de verbinding 
gebruiken en ’s winters de schaatsers. Een aanwinst voor onze 
gemeente.
De aanleg brengt wel wat overlast met zich mee, want de weg kan 
twee weken niet gebruikt worden! Voor fi etsers is deze periode nog 
langer.

Voor veel dieren zijn provinciale wegen onneembare hindernissen. 
Denk aan kleine zoogdieren, vissen, kikkers, etc. In het plan wordt 
aan beide zijden van de weg een klein natuurgebiedje aangelegd 
waar dieren even kunnen verblijven, alvorens de oversteek 
(eigenlijk: ondersteek) te maken. 
De faunapassage maakt onderdeel uit van een grootschaliger 
natuurverbinding tussen de Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. 
De ecologische hoofdstructuur, die ook wel nationaal natuurnetwerk 
wordt genoemd. Een van de diersoorten waarop wordt gehoopt is 
de otter. Dat zou toch prachtig zijn, als we dit mooie dier konden 
aantreffen in de Wilnisse Bovenlanden! Deze prachtige viseter is al 
gesignaleerd bij Loosdrecht en Nieuwkoop. 
De faunapassage bestaat uit een grote betonnen duiker van 7 meter 
breed en 4 meter hoog. In de duiker komt een richel waar dieren op 
kunnen lopen van de ene naar de andere kant van de weg.
De faunapassage is de start van de natuurinrichting van de Wilnisse 
Bovenlanden. In dit gebied werken natuurboeren, Staatsbosbeheer, 
provincie, gemeente, Hoogheemraadschap en diverse andere 
partijen samen voor meer natuur. Ook stichting De Bovenlanden 
verleent medewerking. Stichting De Bovenlanden beheert kleine 
landschapselementen in het bovenland van onze gemeente, u bent 
al donateur voor 7,- per jaar. Kijk op www.debovenlanden.nl.
Jan van der Meij, Stichting De Bovenlanden

Meer informatie over 
Stichting De Bovenlanden vindt 
u op www.debovenlanden.nl. 
U kunt u aanmelden als 
donateur door een mail te sturen 
naar info@debovenlanden.nl. 

Anja de Kruijf,
Bestuurslid Stichting de 
Bovenlanden

Natuur verbonden
(en recreatie ook )

aangegeven de huidige N196 te 
gaan overdragen aan de gemeen-
te Uithoorn.

Consequenties
Door de thans ingenomen stand-
punten lijkt op dit moment een ver-
volg, waarbij overheden op basis 
van overleg gezamenlijk tot een op-
lossing komen, niet meer aan de or-
de. Omdat deze insteek onze voor-
keur blijft houden, zullen wij des-
ondanks hierop blijven inzetten en 
beijveren, dat tot een verantwoorde 
oplossing voor dit door de gemeen-
te Uithoorn veroorzaakte probleem 
wordt gekomen.

Daarnaast zullen wij gebruik gaan 
maken van alle bezwaar- en be-
roepsmogelijkheden. De mogelijk-
heden daartoe worden door ons op 
een rij gezet.
De uitkomst va
n het bestuurlijk overleg wordt ge-
deeld met de wijkcomités Amstel-
hoek en De Hoef en
met de agrarische belangenorga-
nisaties Cumela en LTO”, aldus de 
brief aan de raad. Wat nu? Wie het 
weet mag het zeggen. 

Brass Band Concordia klaar voor buurtconcert
Vinkeveen - Op dinsdag 3 juni komt 
Brass Band Concordia naar Aets-
veld (de kleine speelplaats) in Vin-
keveen om de bewoners te verras-
sen met een licht programma. Daar-
in kunt u o.a. luisteren naar That’s 
the Way I like ‘em, Mama Mia, Pip-
pi Langkous, de pittige mars Mid-
west, maar ook de Hymn for Diana 
met een mooie fl ugelsolo daarin.

Concordia richt zich vooral op de 
jeugd. Wij bieden de kinderen kan-
sen om muziek te leren maken. 
Daartoe hebben we bevoegde do-
centen. In ons jeugdorkest kun-
nen de jonge muzikanten zich oefe-
nen in samenspel o.l.v. onze dirigent 
Stephan Koppelaar. Het concert be-
gint om 19.30 uur en duurt ca. drie 
kwartier. Bij slecht weer komen we 
op 10 juni.

Verkiezingsuitslag Europees 
parlement De Ronde Venen

De Ronde Venen - In de gemeen-
te De Ronde Venen hebben donder-
dag 22 mei 2014 14.116 inwoners 
hun stem uitgebracht tijdens de ver-
kiezingen voor het Europees Parle-

ment. 32.631 inwoners waren kies-
gerechtigd.

Het opkomstpercentage in de ge-
meente komt daarmee uit op 43,3 

procent. Dat is nagenoeg gelijk met 
vijf jaar geleden. Toen, voor het sa-
mengaan van Abcoude en De Ron-
de Venen, bedroeg de opkomst in 
de twee voormalige gemeenten res-

pectievelijk 54,9 en 40,9 procent. 
Omgerekend naar de nieuwe ge-
meente De Ronde Venen is dat een 
opkomstpercentage van 43,6 pro-
cent. 

Partij Aantal stemmen 2014 Percentage stemmen 2014 (*) Aantal stemmen 2009 (*) Percentage stemmen 2009

CDA – Europese
Volkspartij 2.609  18,48 % 3.073 21,83 %

PVV (Partij voor de
Vrijheid) 1.913  13,55 % 2.774 19,71 %

PvdA/Europese
Sociaaldemocraten 862  6,11 % 995 7,07 %

VVD 2.565  18,17 % 2.368 16,82 %

Democraten 66
(D66) - ALDE 2.393  16,95 % 1.706 12,12 %

GroenLinks 721  5,11 % 991 7,04 %

SP (Socialistische
Partij) 658  4,66 % 540 3,84 %

ChristenUnie-SGP 913  6,47 % 861 6,12 %

Artikel50 118  0,84 % -

IQ, de Rechten-
Plichten-Partij 4  0,03 % -

Piratenpartij 101  0,72 % -

50plus 555  3,93 % -

De Groenen 30  0,21 % 18 0,13 %

Anti EU(ro) Partij 48  0,34 % -

Liberaal
Democratische Partij 30  0,21 % 39 0,28 %

Jezus Leeft  27  0,19 % -

Ikkiesvooreerlijk.eu 11  0,08 % -

Partij voor de Dieren 463  3,28 % 469 3,33 %

Aandacht en
Eenvoud  6  0,04 % -

Overig (incl. blanco/
ongeldig) 89  0,63 % 241 1,71 %

(*) Om een vergelijking met 2014 te kunnen maken, zijn de uitgebrachte stemmen in de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen bij elkaar 
opgeteld en zijn op basis daarvan de percentages berekend.

Groep 5 van OBS-Molenland 
bezoekt museum
De Ronde Venen - Met een be-
zoekje aan het Veenmuseum in Vin-
keveen wordt de groep 100 jaar in 
de tijd terug gezet. Hoe was het le-
ven in de tijd van Jan en Jet? Het is 
wel even slikken. Er is geen kraan 
waar zomaar water uitkomt, geen 
centrale verwarming, geen afwas-
machine, geen computerspelletjes 
en geen koffi emachines. De leerlin-
gen van groep 5 hebben geschre-
ven op een leitje. Dat leitje kon af-
schuwelijk piepen als je te hard op 
de griffel drukte. De koffi e moest 
gemalen worden. Dat rook wel 
heerlijk. Televisie kijken was er niet 

bij. In plaats daarvan was het sok-
ken stoppen geblazen. Er was ook 
tijd voor ontspanning: stelten lo-
pen en een spel met schapenbot-
jes. Het wassen van kleding was wel 
het hoogtepunt van het bezoek: een 
sopje maken met een garder, was-
sen op een wasplank, spoelen en 
dan het doekje door de wringer ha-
len, uitkloppen en op het houten 
wasrek hangen. En dan was er nog 
de zilveren munt... daar zit een heel 
verhaal aan vast, wat de kinderen op 
school verder uitwerken. Al met al 
een geslaagd bezoek aan het Veen-
museum.

Buiten tekenen en schilderen met Nel
Wilnis - Nel Huurman, gerenom-
meerd kunstschilder en schilderdo-
cente bij de Stichting ‘Paraplu’ orga-
niseert op woensdag 25 juni en za-
terdag 5 juli a.s van 10.00 tot 16.00 
uur een Workshop Buiten tekenen 
& schilderen voor beginners en ge-

vorderden leden en niet-leden van 
Stichting ‘Paraplu’. Verzameld wordt 
er vanaf 9.50 uur op de grote par-
keerplaats bij De Paraplu en Biblio-
theek aan Pieter Joostenlaan te Wil-
nis tot het vertrek om precies om 
10.00 uur naar een mooie schilder-

plek. Om de dag goed door te ko-
men is het nodig om de volgen-
de attributen mee te nemen: teken-
spullen, een klein schetsboekje, wa-
terpot, verf, penselen, papier, een 
schilder-doekje- paneeltje, stoeltje, 
evt. een veldezel, petje voor de zon, 

een lunchpakketje, en een zonnig 
humeur. Voor deelname en opgave 
kan men bellen of mailen: met Nel 
Huurman, tel. 036 5334899 of 06- 
20561509, e-mail: nelhuurman@
planet.nl. De kosten zijn: 12,50 per 
keer









Vervolg van de voorpagina.

Omrijden via de A12 en de A2 is de 
beste optie… Bij dit alles kan ge-
rust gesteld worden dat hier sprake 
is van je reinste kapitaalvernietiging 
als de locatie geen ander bestem-
ming krijgt. Immers, niet zo lang ge-
leden is het Hofpoort ziekenhuis 
voor miljoenen euro’s verbouwd en 
heringericht. 
Dat heeft het einde van zijn levens-
duur nog lang niet bereikt. Een aan-
tal partijen, waaronder de gemeen-
te Woerden, zegt alles in het werk 

te zullen stellen om het pand (deels) 
te behouden voor de opzet van een 
‘brede’ polikliniek.

St. Maartenskliniek
Dinsdagavond 20 mei is er een bij-
eenkomst geweest waarbij huisart-
sen, patiëntenorganisaties en verte-
genwoordigers van politieke partij-
en op de hoogte zijn gebracht van 
de vooruitzichten. Daarbij werd on-
der andere aangegeven dat alle 
operatiekamers in het Hofpoort de 
komende tijd zullen worden opge-
doekt. Tevens verdwijnen de ver-

loskundige en spoedeisende hulp. 
Verder laten het Regionaal Psychia-
trisch Centrum en de orthopedische 
St. Maartenskliniek Woerden te zij-
ner tijd achter zich. Veel inwoners 
uit De Ronde Venen zullen bepaald 
niet gelukkig zijn met deze bericht-
geving. Behalve dat men straks al-
lerlei ziekenhuisvoorzieningen ont-
beert, zal dat ook gebeuren met de 
behandelingen bij o.a. de St. Maar-
tenskliniek. Die heeft zich gespeci-
aliseerd in het opereren en vervan-
gen van onder meer nieuwe heup- 
en kniegewrichten. Veel inwoners 
zijn er met succes geholpen.
Een woordvoerder van de hoofd-
vestiging in Nijmegen laat gerust-
stellend weten dat alle activiteiten 
en behandelingen van de St. Maar-
tenskliniek tot nader aankondiging 
gewoon doorgang vinden. “Niets 
om je ongerust over te maken. Alle 
verkennende onderhandelingen lo-
pen nog. Wij besluiten pas in 2015 
hoe het verder gaat. Wij zijn sterk 
betrokken bij de veranderingen die 
op komst zijn. Wat in elk geval zeker 
is dat wij alle noodzakelijke goede 
zorg ook in de toekomst zullen ver-
lenen, waar dat dan ook mag zijn in 
de regio.” Verder kon hij in het ka-
der van de lopende gesprekken nog 
geen datum van vertrek noemen of 
de plaats van een andere vestiging.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Een weg of twee wegen?
Mijdrecht - Terwijl langs an-
dere wegen in De Ronde Ve-
nen het koolzaad nog in vol-
le bloei staat, biedt Molenland 
een troosteloze aanblik. Daar 
werd deze schitterende bloe-
menpracht vorige week binnen 
een paar uur weg gemaaid.
Welke ambtenaar heeft hier 
opdracht toe gegeven? Klaag-
den bewoners over teveel geel 
langs de weg? Je kunt het je 
niet voorstellen waarom dit ge-
daan werd. Als het op kruis-
punten soms wat hoog staat, 
is wat weg halen te begrijpen, 
maar de Nu het hele traject van 
de nieuwe N201+ in gebruik is 
genomen, wordt het m.i. tijd 
voor nieuwe bezinning op de 
geplande “knip” in de N196. 
Ik geef alvast een voorzet: laat 
de situatie zoals die nu is! Twee 
wegen dus. Dan slaan we drie 
vliegen in één klap: 
1.  Het doorgaande (vracht)

verkeer zal automatisch 
kiezen voor de snelle route 
om Uithoorn en Aalsmeer 
heen. Dat wil echt niet meer 
door twee dorpskernen 
heen wurmen met veel ver-
keerslichten en een maxi-
mumsnelheid van 50 km.

2. Het bestemmingsverkeer 
kiest voor de tragere rou-

te over de Irenebrug, waar-
door het verkeer zich ver-
deeld over twee wegen. 
Daarmee is er op beide(!) 
wegen een betere doorstro-
ming en veel minder risi-
co op fi les. En de verkeers-
overlast in het centrum van 
Uithoorn wordt toch fl ink 
teruggeschroefd. Het is er 
nu al een stuk rustiger...

3. Het landbouwverkeer, dat 
niet door het aquaduct mag, 
kan gewoon van de Irene-
brug/N196 gebruik blijven 
maken. Nog een voordeel: 
bij calamiteiten is er nog 
steeds een alternatieve rou-
te beschikbaar voor hulp-
diensten.

Gemeenteraad, aan de slag! 
Maak een nieuw plan om de 
beide dorpshelften van ons 
mooie Uithoorn aan elkaar te 
smeden, maar laat het verder 
zo. Soms is het wijs om op een 
eenmaal ingeslagen weg terug 
te komen. Dat is geen zwakte, 
maar een kracht. 

Ruurd van der Weg, Uithoorn 
ze vernietiging van zoveel 
schoons is onbegrijpelijk. Be-
zint eer ge begint gemeente!!
 
R. Tillart Mijdrecht

Gemeente verliest 
rechtzaak

In de uitspraak van het Ge-
rechtshof in Den Haag in de 
zaak van de gemeente Ron-
de Venen ( en gedupeerde in-
woners) tegen het Hoogheem-
raadschap Amstel, Gooi, Vecht 
en Amsterdam (AGV) wordt 
vergoeding van de schade, ge-
leden door de dijkverschuiving 
in Wilnis in 2003 (!) afgewezen.
Naar mening van het Ge-
rechtshof behoefde het AGV 
geen rekening te houden met 
het risico van dijkverschuiving 
als gevolg van zeer droge om-
standigheden en heeft het ook 
beleidsvrijheid bij de uitvoe-
ring van de waterbeheerstaak, 
mede afhankelijk van de fi -
nanciën en andere midde-
len die het AGV ter beschik-
king staan. Op zich een grappi-
ge uitspraak, gezien de vorige 
uitspraken van rechters en ge-
zien de historie van het onder-
houd door het Hoogheemraad-
schap. De Rechtbank zei als 
eerste dat ongelukjes nu een-
maal gebeuren en gevolgen 
van droogte nog niet bekend 
waren. Wanneer je als rechter 
onbekend bent met de gevol-
gen voor veengrond, van stel-
selmatig tientallen jaren verza-
ken in onderhoud, waterpeil-
beheer, klachtafhandeling van 
lekkagemeldingen, Muskus-
rat bestrijding ( een taak van 
de Provincie, waar het Hoog-
heemraadschap aan de bel 
had moeten trekken) en niet 
weet hoe er onderaan de dijk 
is gebaggerd, dan kan je de 
plank niet meer misslaan dan 
de Rechtbank daar deed. 
Het Gerechtshof was snel 
klaar: van wie is de dijk? AGV. 
Geen onderhoud gedaan? Be-
talen. De Hoge Raad was 
ook snel klaar: er was te wei-
nig rekening gehouden met 
de warmte. Het Gerechtshof 
Den Haag maakt er nu hele-

maal een potje van: De der-
de deskundige, Professor Ver-
meer, kan wel zoveel vertel-
len, maar zijn rapport werd ter-
zijde geschoven. De gevolgen 
van de warmte was volgens 
het Gerechtshof onvoorzien en 
ze hoeven bij het AGV niet al-
les te doen wat in hun macht 
ligt, omdat er beperkingen zijn 
in fi nanciën en middelen.Dat 
is pas een ferme uitspraak! De 
top van het AGV hoeft nu ner-
gens meer bang voor te zijn. 
Immers, hun totale falen in wa-
terpeil beheer en onderhoud 
van tientallen jaren, met for-
se bodemdalingen met enorme 
miljardenschades aan lande-
rijen, funderingen van huizen 
en boerderijen (het heeft mij 
en een reeks buren goud ge-
kost aan nieuwbouw), wegen, 
leidingen en als ultieme zicht-
bare schade de dijkverschui-
ving in Wilnis is hen verge-
ven door het Gerechtshof. Zo 
krijgt de top van het AGV nog 
net geen schouderklopje, maar 
het leed is al geschied. De laat-
ste tien jaren tot nu toe liep het 
AGV op eieren en ging steeds 
vaker doen waar het voor was 
aangesteld. Bij mij is voor het 
eerst in 35 jaar de hoofdwater-
weg gebaggerd en sinds een 
paar jaar wordt zelfs het wa-
ter op peil gehouden; beter laat 
dan nooit. Na de uitspraak van 
het Gerechtshof gaat de top 
van AGV weer feestvieren van 
ons geld en achterover leunen. 
Kortom, de hoogste tijd voor 
cassatie, met als argument dat 
het Gerechtshof nu helemaal 
geen rekening heeft gehouden 
met de jarenlange schandelijke 
plichtsverzaking van de amb-
telijke top van het Hoogheem-
raadschap AGV. 

Chris Kappers,
Nieuwer ter Aa

Spektakel op de jaarmarkt
Mijdrecht - Op 4 uni as is het weer 
zover: de jaarmarkt van Mijdrecht.
Deze jaarmarkt zal hopelijk weer net 
zo gezellig zijn en druk bezocht als 
voorgaande jaren.
Showballet Nicole, De Loods, Lee-
mans Schoenen en Hizi Hair heb-
ben de krachten gebundeld en zul-
len garant staan voor een prach-

tig spektakel op de jaarmarkt. De-
ze zullen plaatsvinden in de Dorps-
straat om 15.00, 16.00 en 19.30.
Daarnaast zullen zij voor mooie kor-
tingen zorgen die middels fl yers 
worden verspreid.
Laten we hopen op een zeer zonni-
ge dag. Zij maken er in ieder geval 
weer een feestje van.

Het ‘vergeten groen’ van Gemeeneland
Vinkeveen - De Ronde Venen staat 
bekend als een mooie groene ge-
meente. Maar dat groen vergt re-
gelmatig onderhoud. De medewer-
kers van de afdeling Groenbeheer 
zijn dagelijks op pad om het open-
baar groen te onderhouden. De ge-
meente is groot in oppervlak waar-
door het een keer kan voorkomen 
dat sommige delen van het groen in 
de woonkernen in de vergeethoek 
terecht komen. Dat betekent dat er 
dan ook weinig of geen onderhoud 
plaatsvindt of heeft plaatsgevonden 
gedurende langere tijd. Die indruk 
heeft Frank Mulier en een aantal be-
woners met hem aan Gemeeneland 
in Vinkeveen. Het ligt niet direct in 
het zicht waardoor het waarschijn-
lijk ook voor ingehuurd personeel 
van bedrijven, dat in opdracht van 
de gemeente het groen onderhoudt, 
niet opvalt. “Wij wonen hier nu 41 
jaar en de laatste jaren erger ik mij 
groen en geel aan de beplanting 
wat hier als een oerwoud woekert,” 
aldus Mulier die de situatie kleurrijk 
onder woorden brengt. “Het open-
baar groen wordt nauwelijks onder-
houden, want we zien eigenlijk nooit 
iemand die dat doet. Overal in Vin-
keveen worden struiken en bomen 
gesnoeid maar hier hebben ze dat 
niet gedaan. Ze zijn ons kennelijk 
vergeten. Verder staan de brandne-
tels en het onkruid hier anderhalve 
meter hoog. Wij horen naar de over-
kant van de tussen de woningen lig-
gende sloot te kunnen kijken, maar 
dat is van huis uit niet mogelijk,” al-
dus de bewoner die beaamt dat er 
soms wel eens een maaimachine 
het stukje gras langs de slootkant 
komt maaien, precies langs de ho-
ge haag brandnetels. Maar dat is al-

weer lang geleden. Omdat het ge-
maaide gras op straat blijft liggen 
groeit dat tussen stoepranden en de 
straatstenen in het wilde weg. “Het 
begin van de verloedering van de 
buurt, een vergeten hoekje, terwijl 
het hier op zich best mooi wonen 
is. Maar laten ze er wat aan doen. 
Zelf kan ik daar moeilijk aan mee-
werken want ik heb mijn leeftijd niet 
mee (84).”

Groenadoptie
Maar er is een oplossing. Inwo-
ners kunnen gebruik maken van de 
serviceverlening die de gemeente 
biedt. Wie via kcc@derondevenen.
nl (KCC=Klant Contact Centrum) op 
de PC zijn verzoek of ‘klacht’ ken-
baar maakt krijgt daarop vanzelf be-
richt. Een telefoontje naar de ge-
meente (0297-291616) helpt ook. 
Uw vraag wordt dan door de betref-
fende afdeling in behandeling ge-
nomen waarna u wordt terugge-
beld. Medewerkers van de gemeen-
te kunnen niet altijd zien of ruiken 
wat er zich in de woonwijken af-
speelt of dat het groen ter plaat-
se goed of slecht wordt onderhou-
den. Daar komt bij dat in het kader 
van de ‘participatiegedachte’ bur-
gers geacht worden meer hun eigen 
straatje schoon te vegen voor zo-
ver dat mogelijk is. Dus gezamenlijk 
(met behulp van de gemeente!) bij-
voorbeeld een stukje groen onder-
houden. Daarbij gaat het om een-
voudige werkzaamheden. Niet het 
snoeien van bomen of maaien van 
grote stukken gras en opschonen 
van oevers. Dat dient de gemeen-
te te verzorgen. U kunt echter daar-
bij uw visie en opmerkingen ken-
baar maken en de ervaring leert dat 

er dan ook een medewerker pols-
hoogte komt nemen.
Nieuw tegenwoordig is de ‘groena-
doptie’ waarbij de gemeente inwo-
ners de kans biedt om in hun buurt 
zelf een stukje openbaar groen in te 
vullen en te onderhouden.
Die grond blijft echter altijd open-
baar. Sommige stukken groen, 
grenzend aan eigen grond, kunnen 
aangekocht worden. Dan wordt het 
wel uw eigendom.

Er zijn echter regels aan gebon-
den. Wie meer wil weten kan daar-
over contact opnemen met de heer 
W. Kooiman van de gemeente of via 
e-mail: w.kooiman@derondevenen.

nl. Achterliggende gedachte van de 
groenadoptie is dat bewoners zelf 
hun buurt leefbaar houden waar het 
de groenvoorziening betreft. Maar 
meer nog is het een verlengstuk van 
een bezuinigingsoperatie.
Immers, de bewoners die dit wil-
len doen kosten de gemeente geen 
geld terwijl toch het groen wordt 
onderhouden.
Dat moet je wel willen! Wat be-
treft het onderhoud van het ‘ver-
geten groen’ aan het Gemeeneland 
liet Frank Mulier weten dat hij con-
tact met de gemeente zou opnemen 
om te zien in hoeverre de wensen 
van de bewoners ter plaatse kunnen 
worden ingewilligd. Goed plan!

2017 is Woerdens ziekenhuis gesloten

Geen toekomst meer voor 
Hofpoort ziekenhuis

Het wordt stil op de weg in Uithoorn
Regio - ‘Als de nieuwe N201 hele-
maal in gebruik is genomen, zal dit 
voor Uithoorn een opluchting zijn. 
De woonkern zal verlost worden van 
veel verkeer,’ zo werd een tijdje ge-
leden beweerd. En inderdaad, dege-
nen die deze vooruitziende blik had-
den krijgen voor zover het zich nu 
laat aanzien, gelijk. Sinds vrijdag 16 
mei is het op de Koningin Máxima-
laan (N196) veel stiller geworden. 
Er is nog wat bestemmingsverkeer 
maar dat staat in geen verhouding 
meer met de verkeersstromen die 
zich tot voor kort van oost naar west 
vice versa door het dorpscentrum 
persten. De redactie van deze krant 
heeft op verschillende tijdstippen en 
dagen gebruik gemaakt van de Prin-
ses Irenebrug en de N196. Daar kan 
je nu rustig doorrijden. Er was rela-
tief weinig verkeer en in enkele ge-
vallen was er zelfs geen auto te be-
kennen! Dat is wel eens anders ge-
weest. Kan je nagaan wat er nu aan 
verkeer over de nieuwe N201 rijdt, 
waaronder ook veel (doorgaand) 
vrachtverkeer. De noodzaak van de 
omlegging heeft zich dus nu al be-
wezen. Kortom, het is al aardig ‘stil’ 
geworden op de gebiedsontslui-
tingsweg Koningin Máximalaan. Als 
straks ook de Irenebrug een ande-
re bestemming krijgt en er langs die 

kant helemaal geen doorgaand ver-
keer meer mogelijk is, wordt het een 
rustiek woondorp! Bestemmings-
verkeer wat via de brug wel naar het 
centrum wil wordt t.z.t. opgevan-
gen in een parkeervoorziening op 
het Amstelplein. In het andere geval 
moet men ‘omrijden’ via het aqua-
duct, de Amsterdamse weg en het 
Thamerlint of de Zijdelweg om op 
bestemmingen in Uithoorn te ko-
men die buiten het centrum liggen.

Thamerlint drukker
Bewoners van het Thamerlint zien 
wel meer auto’s en bestelwagens 
voorbij komen sinds het nieuwe 
Prinses Amalia viaduct in gebruik 
is. Wat eerst niet via het te lage Piet 
de Kruif viaduct van en naar de Am-
sterdamse weg kon rijden, maakt nu 
gebruik van de nieuwe route. Dat is 
al extra verkeer. Verder constateren 
enkele bewoners dat er ook land-
bouwverkeer (voornamelijk trac-
toren) over het Thamerlint rijdt. Dit 
ondanks de verbodsborden. Wordt 
daar wat aan gedaan?? Een ver-
keersmodel van de gemeente geeft 
aan dat 20 procent meer verkeer 
van het Thamerlint gebruik zal ma-
ken als er aan het einde van het jaar 
en daarna volgens plan geen door-
gaand verkeer meer mogelijk is via 

de Ireneburg. Verkeer uit de Meer-
wijk, maar ook vanuit richting De 
Hoef, Amstelhoek en De Ronde Ve-
nen, maakt nu nog gebruik van de 
brug. Dat zijn toch nog altijd onge-
veer 9.000 verkeersbewegingen per 
etmaal zoals is berekend.
Omdat doorgaand verkeer over de 
brug straks niet meer mogelijk is, 
kan het best eens zo zijn dat het 
op de ‘Hoofdontsluitingsroute Ou-
de Dorp’ dan drukker wordt. Im-
mers, woon/werk- en ander verkeer 
vanuit de Meerwijk en het Centrum 
moet dan over het Thamerlint naar 
de N201 om richting A2 (Mijdrecht) 

Fuseren onontkoombaar
‘De directie van het ziekenhuis laat 
weten dat het voor het Hofpoort zie-
kenhuis onmogelijk is om als vol-
waardig ziekenhuis te blijven functi-
oneren. Op dit moment voeren chi-
rurgen te weinig operaties uit om 
aan door de overheid en zorgverze-
keraars gestelde kwaliteitseisen te 
voldoen. Bovendien dwingen zorg-
verzekeraars af dat specialistische 
zorg steeds goedkoper moet wor-
den. Kleine ziekenhuizen zoals het 
Hofpoort kunnen niet aan die eis 
voldoen,’ zo laat RTV Utrecht in haar 
berichtgeving weten. Verder neemt 
volgens de directie de groei van het 
aantal patiënten af. Om te voorko-
men dat het ziekenhuis in de fi nan-
ciële problemen zou raken of failliet 
zou gaan, is fuseren met het veel 
grotere St. Antonius ziekenhuis in 
Utrecht en Nieuwegein onontkoom-
baar. Naar verluidt zijn de meeste 
specialisten al akkoord gegaan met 
de fusieplannen. De zorgverzeke-
raars en betrokken bankinstellingen 
zijn op de hoogte gesteld van de 
plannen die nog wel op goedkeu-
ring wachten. Volgens de cliënten-
raad zullen bij de fusie veel functies 
van het ziekenhuis verloren gaan. 
De directie geeft aan dat veruit de 
meeste patiënten nu toch al uitslui-
tend gebruik maken van het polikli-
nische gedeelte en minder van het 
ziekenhuis als zodanig. Maar toch. 
Voor inwoners van De Ronde Ve-
nen wordt weer een stukje van de 
gezondheidszorg in de regio afge-
knabbeld. En waar moeten degenen 
straks naartoe die het specialisme 
van de St. Maartenskliniek zien als 
hun ultieme uitweg weer goed te 
kunnen lopen en bewegen? Naar 
Nijmegen misschien? De zorgverze-
keraar bepaalt!

te gaan en komt ook langs die weg 
weer terug. Maar ook verkeer uit 
De Ronde Venen wat via het aqua-
duct naar het centrum van Uithoorn 
wil, maakt dan gebruik van het Tha-
merlint. Veel bewoners zijn nu al be-
nieuwd hoe zich dat gaat ontwikke-
len. Ook al omdat de bussluis in de 
Laan van Meerwijk tussen de woon-
wijken Meerwijk-Oost en West op 
de nominatie staat om op korte ter-
mijn te worden opgeheven. Bete-
kent dat dan nog meer verkeer rich-
ting Amstelplein en verder? Wij zul-
len de verkeersontwikkeling graag 
blijven volgen.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Bistro9 smakelijke 
aanwinst in De Kwakel

De Kwakel - Voor veel inwoners 
van vooral in De Kwakel is het weer-
zien met Joke en Ad Bocxe een 
prettige verrassing. Na het afstoten 
vorig jaar van het Catering bedrijf 
Leenders dat sinds 1887 vast onder-
deel was van de bedrijfsactiviteiten, 
was na een periode van rust de tijd 
aangebroken om een nieuwe uitda-
ging aan te gaan. Op de vertrouwde 
locatie aan de Kerklaan nr. 9 in het 
hart van het dorpscentrum zijn Ad 
en Joke samen een nieuwe horeca-
gelegenheid gestart onder de naam 
Bistro9, waarbij de 9 (zijnde het 
huisnummer) in de ‘o’ staat. De bi-
stro is sinds 1 mei geopend om gas-
ten te ontvangen. Die er geweest 
zijn hebben kennis gemaakt met de 
culinaire creativiteit en de kwaliteit 
van de gerechten, waarover zij lo-
vende woorden spraken. Dat is niet 
zo verwonderlijk, want Ad en Joke 
Bocxe stonden er in hun doen en la-
ten altijd al om bekend. In de nieu-
we bistro treft u een informele sfeer 
aan en is laagdrempelig. De gezelli-

ge inrichting met buiten een loun-
gemogelijkheid draagt daaraan bij. 
Ad kookt zelf en Joke treedt onder 
meer op als gastvrouw.

Betaalbaar
Het cijfer 9 is kenmerkend binnen 
de culinaire activiteiten. Zo is er 
een menukaart met negen bijzon-
dere en vaak wisselende gerecht-
jes. Die kosten elk 9 euro per stuk. 
Daarnaast zijn er telkens drie stan-
daard specialiteiten. Die staan op 
een schoolbord aan de muur in de 
bistro. Maximaal 30 gasten kun-
nen hier genieten van de kookkun-
sten van Ad. Hij is daarbij heel crea-
tief wat bij veel van zijn gasten blijk-
baar goed in de smaak valt. Reden 
waarom er al heel wat compliment-
jes zijn geuit. “Wij kopen zelf onze 
ingrediënten in en willen ook we-
ten waar het vandaan komt. Gezon-
de voeding en duurzame productie 
staan bij ons hoog in het vaandel. 
Die kenmerken vinden onze gas-
ten ook terug bij de gerechten op 

De kracht van verbinden en versterken!
Tympaan en De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op 
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijd-
recht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstel-
hoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT JUNI
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kij-
ken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 0297-
230280.
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klant Contact Centrum 0297-760 260 op werk-
dagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld.
Eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 23 juni. Aanmelden: 06-12888962/ hetprut-
telpotje@gmail.com. 
Rollatorspreekuur
Op donderdag 12 juni van 10:00 tot 11:00 uur in de 
buurtkamer Vinkeveen (in de bieb, achter De Boei), Tuin-
derslaantje 4, 3645 EX  Vinkeveen. Telefoon (tijdens ope-
ningstijden): 06-28249257. Van te voren opgeven is niet 
nodig.
Brunch in de Kweektuin
Eerstvolgende brunch is in oktober.
Cinemaplus
Eerstvolgende 17 juli. Lokatie Angstelborgh, Abcoude. 
Elke 3e donderdag van de maand. Prijs: € 7,00. aanvang 
14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Vooraf opgeven is niet 
nodig.
Eetgroep
Op vrijdag in de oneven weken in Buurtkamer Wilnis, Pie-
ter Joostenlaan 24, Wilnis. Deze maand op 6 en 20 juni. 
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 11 juni van 19.30 tot 21.00 uur in Zorgcen-
trum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Verhalenvertelster Elsa Vis vertelt 
verhalen begeleid door de muziek van Anita Vos. Ouders 
en partners zijn ook uitgenodigd om naar de verhalen 
te komen luisteren. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, tel. (0297) 230 
280. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Alzheimer Café Abcoude 
Eerstvolgende op 23 juli. Dorpszicht 22, Abcoude van 
14.00 tot 15.30 uur. Toegang is gratis. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantel-
zorg, tel. (0297) 230 280. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandag 30 juni van 13.30 tot 15.30 uur in de Buurt-
kamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. We 
gaan deze keer een uitstapje maken naar de sfeerstal 
in Nieuwveen waar we bloemen pukken en genieten 
van koffie/ thee met wat lekkers. Wij vragen voor deze 

activiteit een kleine bijdrage. Om in te kunnen schatten 
hoeveel mensen er komen, wordt het op prijs gesteld als 
u zich vooraf even aanmeldt bij het Klanten Contact Cen-
trum via tel. nr. 0297-760 260.
Repair Café Mijdrecht
Op 12 en 26 juni het Repair Café open om samen te re-
pareren! Het Repair Café is open van 14:00–16:00 uur in 
de Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstr. 5, tel. 0297-
288466 (tijdens openingstijden) Een gratis kop thee of 
koffie staat voor u klaar!

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- Horeca vrijwilliger voor het restaurant voor Careyn Ma-

ria-Oord te Vinkeveen voor doordeweekse middagen of 
zaterdagmiddag (vac. nr. 11269)

- Vrijwilliger om te helpen bij de warme maaltijd (Careyn 
VinkenOord)(vac. nr. 11129)

- Begeleider huiswerkcafé: Jongeren begeleiden bij hun 
huiswerk. Samen een planning maken en deze bewa-
ken. Beantwoorden van vragen. (vac. nr. 11034)

Tijdelijk Vrijwilligerswerk:
- Verkeersregelaars bij wandelevenementen. Tijdens 

dorpsevenementen verkeer regelen in Abcoude en om-
streken. (vac. nr. 11227)

- Vrijwilligers voor het Bouwdorp voor kinderen in augus-
tus 2014. (vac. nr. 11180)

- In juli en september worden de natuurgebieden van 
Stichting De Bovenlanden in De Ronde Venen gemaaid. 
Meestal zijn de vrijwilligers actief tussen 9.00 en 13.00 
uur, maar het mag desgewenst ook langer. (vac. nr. 
10138)

Voor een nog veel groter vacatureaanbod, ook voor vaca-
tures in Uithoorn, kunt u terecht op onze website: www.
steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u overleg over de 
vacatures en/of uw mogelijkheden? Neem dan contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via d.vantessel@
stdb.nl of 0297 230280. 
Zoekt uw organisatie ook vrijwilligers? 
Neem dan vooral contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk.

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

PLUSBUS PROgRAMMAOVERZICHT APRIL 2014
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
dinsdag 3 juni Pannenkoekenboerderij De Schaapskooi Alphen a/d Rijn 10.00 uur € 11,00
woensdag 4 juni LandgoedwinkelDe Rading Hilversum 12.30 uur € 10,00
donderdag 5 juni Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
vrijdag 6 juni Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur € 11,50
dinsdag 10 juni Gassan Diamonds Amsterdam 09.00 uur € 19,00
woensdag 11 juni Boottocht Volendam-Marken vv Volendam 11.30 uur € 20,00
donderdag 12 juni Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
donderdag 12 juni PlusBus Diner Corfu Mijdrecht 17.00 uur € 3,00
vrijdag 13 juni Schildpaddenopvang Alphen a/d Rijn 12.30 uur € 23,00
maandag 16 juni Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00
dinsdag 17 juni Vislunch Simonis Scheveningen 09.00 uur € 20,00
woensdag 18 juni Huis Doorn Doorn 12.00 uur €  36,00*
donderdag 19 juni Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
vrijdag 20 juni Markt Amstelveen 09.00 uur € 9,00
vrijdag 20 juni Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur € 11,50
maandag 23 juni Ikea Amsterdam 10.00 uur € 13,00
dinsdag 24 juni Toeristenmarkt/Opening Visserijweken Katwijk aan Zee 09.00 uur € 24,00
donderdag 26 juni Bosmobiel Amsterdamse Bos 12.00 uur € 16,00
vrijdag 27 juni Boodschappen Mijdrecht 09.00 uur € 3,00
maandag 30 juni Sloepentocht Kortenhoef 09.00 uur € 10,00

* Als u in het bezit bent van een museum jaarkaart kost het uitje € 27,00
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden
VOOR ALLE RITTEN VAN DE PLUSBUS AANMELDEN OP WERKDAgEN 

VIA TEL. 0297-760260 TUSSEN 10.00-12.00 UUR.

Buurtkamers De Ronde Venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu e 5,- / e 7,- opgave 
 op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:  Annie van Gelder, coördinator 
   Di/do tel. 06-17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl 
Mijdrecht, g. van Aemstelstr. 5  tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur                                                  
Eettafels:  dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (e 5,-)

Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. (06) 28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur 
(€ 8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur                                                 
Eettafels: dinsdag  en donderdag 12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1 x per kwartaal 12.00-13.15 uur (e 5,-)
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
   Di/do tel. 06-17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl

de kaart. Wij hebben doelbewust 
voor dit concept gekozen waar-
door er een soort ‘meerkeuzeme-
nu’ met kleine gerechten ontstaat. 
Onze gasten hoeven zich nu niet tot 
een smaak te beperken, maar kun-
nen van meerdere samenstellingen 
proeven. Bovendien willen we het 
betaalbaar houden voor iedereen,” 
laat Ad weten. “Voor de ingrediën-
ten maken we gebruik van streek-
producten als dat zo uitkomt. Daar-
naast hebben we een mooie wijn-
kaart met betaalbare (huis)wijnen. 
Dennis van De Wijnschuur is onze 
leverancier daarvan. Wij zijn voort-
durend op zoek naar locale leveran-
ciers die bijzondere en lekkere pro-
ducten aanbieden welke wij voor 
onze gerechten kunnen gebruiken 
en onze gasten kunnen voorschote-
len. Als zij dezelfde taal spreken en 
gaan voor service en kwaliteit, wil-
len wij graag met hen in zee. Wij wil-
len een smakelijk, gezond en geva-
rieerd aanbod voor onze gasten te-
gen een betaalbare prijs. Dat is ons 
uitgangspunt. De maand juni heb-
ben wij als ‘kreeftenmaand’ be-
stempeld. Dan zijn er ook gerecht-
jes met kreeft en afgeleiden daar-
van.”

Gezelschappen
Bistro 9 is open op woensdag t/m 
zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur. De 
locatie is goed bereikbaar met ruim 
voldoende parkeerplaatsen voor de 
deur. Bewoners van bijvoorbeeld de 
nieuwe woonwijk De Oker kunnen 
er zelfs lopend naartoe. Wie meer 
over de gerechten wil weten kan 
zich via de website op de hoogte 
stellen: www.bistro9.nu. Berichten 
worden ook verspreid via Facebook 
waar liefhebbers op kunnen linken 
(fb.com/restaurantbistro9). Gezel-
schappen kunnen in beslotenheid 
eveneens gebruik maken van de lo-
catie van zondag t/m dinsdag. Maar 
ook grotere groepen voor bijvoor-
beeld vergaderingen, bijeenkom-
sten, productpresentaties en zelfs 
kooklessen(!), kunnen er terecht 
want het aangrenzende Business & 
Partycentrum valt eveneens onder 
de regie van Bistro9.
Ad en Joke Boxce heten u van harte 
welkom in Bistro9. Op eerste Pink-
sterdag en Vaderdag ook geopend! 
De nieuwe bistro is de moeite van 
uw bezoek waard! Reserveren is 
wel zo prettig: 06-46835288 of via  
e-mail info@bistro9.nu

Actiedag
‘Winkelstraat Driehuis’
De Ronde Venen - Jaarlijks organi-
seert R.K. Basisschool Driehuis een 
actiedag welke in het teken staat 
van een goed doel. Dit jaar zullen de 
leerlingen van de school zich 5 juni 
,gaan inzetten voor stichting Derde 
Wereld Hulp. Deze stichting zet zich 
in voor de allerarmste gezinnen van 
Vijayawada, een stad binnen de In-
diase deelstaat Andhra Pradesh.

Alle leerlingen staan, samen met 
een ouder/verzorger, broer, zus, ou-
der, vriend of vriendin, met een ei-
gen ‘winkeltje’ op het schoolplein. 
Het schoolplein wordt vanaf 14.45 
uur tot 16.30 uur omgetoverd tot 
‘Winkelstraat Driehuis’. In het win-
keltje mogen de kinderen aanbie-

den wat zij willen. Dat varieert van 
speelgoed tot kleding en van knut-
selwerkjes tot zelfgebakken cup-
cakes. De leerlingen van R.K. Ba-
sisschool Driehuis gaan zich alle-
maal inzetten voor de aanschaf van 
een echte koe, zodat de kinderen 
in Vijayawada van verse melk wor-
den voorzien. Deze koe kost 750,-. 
Als de opbrengst van de actiedag 
het toelaat zal ook een bijdrage ge-
daan worden voor nieuwe school-
tassen voor de 260 kinderen. Heeft 
u voor donderdag 5 juni a.s. nog 
geen plannen gemaakt en lijkt het 
u leuk om deze winkelstraat te be-
zoeken en eventueel uw steentje bij 
te dragen? Dan nodigen zij u hierbij 
van harte uit!

Twistvliedschool bakt ze 
(niet te) bruin
 Mijdrecht - Dinsdag 20 mei gin-
gen de groep 3 leerlingen van de 
Twistvliedschool op excursie naar 
bakker de Kruyf in Wilnis. Zoals op 
de foto te zien is, stond er voor hen 
een grote bak koekdeeg klaar. Na-
dat - tot hilariteit van de kinderen - 
dit door de uitrolmachine was ge-
gaan, mochten de kinderen zelf aan 
de slag. Voor ieder binnen het ge-
zin werden er modellen voor koek-
jes bedacht. Vooral de vorm van het 

voetbalshirt werd veelvuldig ge-
bruikt. Terwijl de koekjes in de oven 
bruin werden, liet de bakker zien 
hoe een bodem van cake in een 
slagroom taart veranderd. Tot groot 
plezier van de kinderen kregen ze 
die mee naar school en konden ze 
ervan proeven. Vol trots gingen ze 
met de zelf gebakken koekjes naar 
huis. Bakker de Kruyf, heel hartelijk 
bedankt voor de leerzame en leuke 
ochtend!

Themamiddag Bijen
De Ronde Venen - Wil jij weten 
wat bezige werkbijen in hun bijen-
kast uitvoeren? Hoe de koningin 
over haar bijenrijk regeert? Wat de 
dikke luie darren uitvoeren? Wil je 
een bjienkast weleens van binnen 
bekijken? Kom dan naar de thema-

middag ‘Bijen’ op woensdag 4 juni 
in NME-centrum De Woudreus. 
Op deze middag zijn er allerlei acti-
viteiten over bijen. Je kunt verkleed 
als imker onze bijenstal bezoeken. 
In de stal staat een bijenkast die je 
van binnen mag bekijken. In de bij-

Hulp bij stamboomonderzoek
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 2 juni bent u weer van harte 
welkom in de “Oudheidkamer” van 
verenigingsgebouw de Boei in Vin-
keveen met uw vragen over gene-
alogie.
De leden van de werkgroep GENE-
ALOGIE binnen onze Historische 
Vereniging willen u weer graag van 
dienst zijn om richting te geven in 

de zoektocht naar het verleden van 
uw dierbaren. Wij weten ons daar-
bij altijd weer gesteund door een 
groepje vaste bezoekers die dan 
hun steentje bij dragen aan over-
dracht van hun kennis en ervarin-
gen met stamboom onderzoek. 
Deze, al weer laatste, inloopavond 
van dit seizoen begint zoals gebrui-
kelijk om 19.30 uur en de toegang 

is gratis. Het enthousiasme voor de-
ze avonden is echter van dien aard 
dat wij u willen vragen om uw komst 
van te voren even aan te melden.

Dit vanwege een beperkt aantal 
computers, om zo teleurstelling te 
kunnen voorkomen. Aanmelden kan 
bij: h.v.dreumel@gmail.com of 0297-
286797

enstal is ook een echte imker aan-
wezig. Aan hem kun je alles vragen 
over bijen. De themamiddag start 
om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. 

Wil je meedoen dan moet je je 
wel aanmelden. Dat kan telefo-
nisch (0297-273692) of per mail  
nmederondevenen@odru.nl. 
Deelname kost 5,-. 
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De Buurvrouw en Ici Paré
samen verder
Wilnis/Mijdrecht - Eet & Drink-
café De Buurvrouw uit de Dorps-
straat in Wilnis en Restaurant Ici 
Paré aan de N201 bij Liefkenshoek 
hebben de handen ineen geslagen 
en gaan samen als één bedrijf ver-
der. Dat betekent een flinke uitbrei-
ding in de horeca-activiteiten voor 
eigenaresse Jessica de Koning die 
al sinds maart 2007 met haar team 
van medewerk(st)ers De Buurvrouw 
runt. “Een tijd geleden is er al over-
leg geweest met de eigenaar en 
exploitant van ‘Rotisserie’ Ici Paré 
om er meer leven in te blazen. Zelf 
zocht ik ook al naar een uitbreiding 
van onze activiteiten in de restau-
rantsfeer. Uiteindelijk zijn we tot el-
kaar gekomen en is Ici Paré bedrijfs-
matig gezien samen met de Buur-
vrouw onder een paraplu gekomen. 
Daarbij hebben we de menukaart 
van Ici Paré meteen maar aangepast 
en uitgebreid,” legt Jessica desge-
vraagd uit. Zoals bekend heeft Eet 

& Drinkcafé De Buurvrouw een uit-
gebreide kaart met een grote vari-
eteit aan originele Spaanse tapas. 
Overheerlijke gerechtjes die in ei-
gen beheer worden bereid en waar-
mee men zijn gasten kennelijk veel 
genoegen doet, want het loopt als 
een trein. Vanwege vaste relaties 
en connecties in Spanje kan wor-
den beschikt over de juiste ingredi-
enten en receptuur om echte tapas 
te maken. Deze tapas kan men nu 
ook bij Ici Paré bestellen. Bijkomend 
voordeel daarvan is dat liefhebbers 
uit Mijdrecht centrum en de woon-
wijk Hofland nu niet meer naar Wil-
nis hoeven om daar hun favorie-
te gerechtjes te eten of af te halen 
maar daarvoor nu ook dichterbij te-
recht kunnen. Hoewel nog wel staat 
aangegeven is Ici Paré overigens 
geen ‘rotisserie’ meer, maar ge-
woon een gezellig ingericht restau-
rant met een leuke bar en waar ie-
dereen welkom is. Daar is het privé, 

met het gezin of een groter gezel-
schap goed toeven. Maar ook voor 
zakelijke doeleinden biedt het per-
spectieven. Er zijn diverse grote en 
kleine ruimten die afzonderlijk kun-
nen worden gereserveerd waardoor 
een feestje of bijeenkomst in een 
besloten sfeer kan plaatsvinden. Tot 
150 man toe! Geschikt voor diverse 
familie- en bedrijfsfeestjes, bruilof-
ten en partijen. Er is voldoende par-
keergelegenheid achter het restau-
rant. Wie een tafel of een ruimte wil 
reserveren kan bellen met Ici Paré 
(0297-281277).

Kip van het spit
Naast een aanbod aan tapas is er 
ook een ruime keuze in heerlijke hal-
ve kippetjes van het spit. Ici Paré is 
als vanouds een speciaal restaurant 
in het bereiden van verse gegrilde 
kip van het spit, in tal van variaties. 
Geserveerd met huisgemaakte ge-
bakken aardappelen, verse Holland-

se salade, stoofpeertjes, appelmoes 
of rabarber uit eigen tuin! Dat is en 
blijft zo! Natuurlijk kunnen gasten 
er ook terecht voor een overheerlij-
ke tournedos, een lekkere zalmfilet 
of varkensmedaillons. Er zijn diver-
se voor- en nagerechten, maar ook 
sangria en betaalbare (huis)wijn en 
koffie met iets lekkers. Keuze ge-
noeg dus en voor elk wat wils te-
gen een aantrekkelijke prijs. Jessi-
ca: “Bovendien verzorgen wij vanaf 
11 uur overheerlijke lunches, zowel 
voor privé als de zakelijke markt. 
Al langer hebben wij zeven dagen 
in de week een bezorgservice in de 
woonkernen vanaf 16.00 uur. Dat 
geldt nu ook voor gerechten of tap-
as die besteld worden bij Ici Paré. 
Verder is er ook nog een catering-
mogelijkheid die wij uitvoeren on-
der de naam King’s Cateringser-
vice. Sterker nog, we hebben zelfs 
een ontbijtservice voor wie daar ge-
bruik van wil maken,” aldus Jessica 
die als horeca-ondernemer van zich 
doet spreken door in een tijd waar 
het allemaal niet zo florissant gaat, 
toch voor uitbreiding van haar ac-
tiviteiten gaat. En waarom ook niet? 
De Buurvrouw loopt goed waar het 
vaste gasten en passanten in de re-
creatieve sfeer (wandelaars, fiet-

sers, motorrijders etc.) betreft. En de 
tapas vindt gretig aftrek. Daar is een 
uitgebreide kaart van en die vindt u 
nu ook bij Ici Paré. Zie daarvoor de 
website www.icipare.nl. Even ken-
nismaken met restaurant Ici Paré 
om u te oriënteren kan geen kwaad. 
Probeer eens een lekkere lunch of 
geniet van tapas. Gezellig dineren in 

de avonduren is natuurlijk ook een 
optie. Het team van Ici Paré heet u 
van harte welkom!

Ici Paré, Mijdrechtse Zuwe 2, 3641 
PG Mijdrecht (N201, in de bocht 
voor het Shell benzinestation). In-
gang aan de achterkant na 50 me-
ter over de parallelweg/busbaan.

Kinderen spelen voor kinderen

Mijdrecht - De leerlingen van 
pianolerares Marleen van der Laak-
en waren er klaar voor. Samen met 
Marleen hadden ze de afgelopen 
weken extra geöefend op hun favo-
riete nummer en nu was het dan zo 
ver. Op het toneel van de aula van 
het Veenlanden College stond een 
grote vleugel. In de zaal zaten zo’n 

200 gasten: vaders moeders, broer-
tjes, zusjes, opa en oma’s. Een pu-
bliek waar elke artiest van droomt . 
Alle optredens werden dan ook met 
een enthousiast applaus beloond. 
De sfeer was fantastisch. Mooi mo-
ment om ook te denken aan kinde-
ren die minder goed bedeeld zijn.
In de pauze vertelde Ad Groeneveld, 

voorzitter van de Stichting Welzijn 
Wajir, over de actuele situatie in het 
Noordoosten van Kenia.
“Het gebied lijdt onder terugkeren-
de droogten, waardoor er vee sterft 
en hongersnood ontstaat. Tot vorig 
jaar werd het gebied door de lan-
delijke overheid genegeerd . Daar-
door ontstond op alle terreinen van 

de samenleving een enorme ach-
terstand, bijvoorbeeld in het onder-
wijs, gezondheidszorg, water en sa-
nitair en de zorg voor gehandicap-
ten.. De mensen hadden lang het 
gevoel dat de rest van de wereld 
hen was vergeten. Gelukkig is er in 
2013 een verandering op gang ge-
komen: de districten krijgen nu 40% 
van het hun toegemeten budget zelf 
in handen en Wajir staat daarmee in 
de startblokken om de grote armoe-
de aan te pakken. Sinds 1997 helpt 
de Stichting Welzijn Wajir de plaat-
selijke bevolking en voelt zich ge-
steund door kleinschalige projec-
ten zoals dit mooie “kinderen spe-
len voor kinderen”.
Na de informatie over Wajir gin-
gen leerlingen met zelfgemaakte 
collectebus sen rond. Rector Ruud 
van Tergouw doneerde namens het 
Veenlanden College de opbrengst 
van de consumptieverkoop in de 
pauze. Later op de avond vertelde 
een verheugde Ad Groeneveld dat 
zijn Stichting dankzij de opbrengst 
van 700 euro nog meer kan doen 
voor kinderen in Wajir.

Ja, daar hoor ik hem weer: koe-
koek-koekoek. Ik laat m’n tuin-
gereedschap staan en loop vlug 
naar de rand van de tuin. Aan de 
overkant van het water moet hij 
zitten, maar ik zie hem niet. Ik ga 
weer aan het werk. En even la-
ter weer: koekoek-koekoek. Nog 
eens proberen of ik hem kan 
zien? Moeilijk, want je hoort ze 
vaker dan dat je ze ziet. De vol-
gende dag laat ik de hond uit op 
de dijk en daar vliegt hij luid koe-
koek-roepend voor me uit! Ja, 
het is een ‘hij’: vrouwtjes maken 
alleen een wat trillerig geluid. Ik 
heb dat nog nooit (bewust) ge-
hoord.
Koekoeken zijn vogels van zo’n 
35 cm. De mannetjes zijn blauw-
grijs, met strepen op de buik. Het 
vrouwtjes is grijs of bruin, ook 
met strepen. Bij het vliegen vallen 
de spitse vleugels en de lange 
staart op. Ze hebben korte po-
tjes zodat het lijkt alsof ze met 
hun buik op de tak zitten.
Een fascinerende vogel vind ik 
de koekoek. Over de wereld ver-
spreid leven verschillende soor-
ten. Het zijn allemaal broed-
parasieten. Dat wil zeggen: het 
vrouwtje legt haar eieren in nes-
ten van andere vogelsoorten 
(waardvogels) en laat de jongen 
door die andere soort verzorgen. 
Een vrouwtje heeft wel een voor-
keur voor een bepaalde waard-
soort. In Nederland zijn dat kleine 
zangvogels zoals kleine karekiet, 
heggenmus en graspieper. Het 
vrouwtje legt wel 10-25 eieren, 
verspreid over even zoveel nes-
ten. Het ei lijkt precies op de eie-
ren van de pleegouders. Vrouw-
tje koekoek wacht tot het nest 
even verlaten is en binnen enke-
le seconden heeft ze haar ei ge-
legd en een ei van de waardvo-
gel verwijderd. Als het jong is uit-
gekomen werkt die alle andere 

jonge vogels en eieren het nest 
uit. De pleegouders werken zich 
vervolgens te pletter om dat gul-
zige grote jong te voeren. 
De koekoek roept zijn naam om 
zijn territorium af te zetten. Van 
april tot begin augustus zijn ze 
in Nederland en daar eten ze al-
lerlei soorten insecten. Ook ha-
rige rupsen die door andere vo-
gels meestal worden vermeden. 
Ze leven graag in open gebie-
den met bosjes. Vanuit de bo-
men speuren ze hun omgeving 
af naar de geschikte waardvo-
gel. In augustus trekken de vol-
wassen koekoeken weer weg, 
om te overwinteren in tropisch 
Afrika. De jongeren gaan een 
maand later. En zoals ze leven 
trekken ze ook: ieder voor zich.
(foto: Rik Kruit (Saxifraga-Freen-
atureimages))
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De koekoek

Gala op Thamen 
groot succes!

Uithoorn - Vrijdag 23 mei heeft op 
R.K. Scholengemeenschap Thamen 
het galafeest plaatsgevonden. De 
leerlingen zijn klaar met hun eind-
examens en met een geweldig feest 
hebben ze hun middelbare school 
tijd afgesloten. De laatste jaren is 
vooral de entree uitgegroeid tot een 
ware happening. De opkomst van fa-
milie, vrienden en andere toeschou-
wers was ongekend groots. Iedereen 
kon zich achter de dranghekken ver-
gapen aan de mooiste voertuigen. 

Vinkeveen – Donderdag 22 mei 
hebben de groepen 5, 5/6 en 6 van 
OBS De Pijlstaart hun Sporen ach-
tergelaten in het Land. Sporen in 
het Land is een project opgezet 
door Kunst Centraal en Landschap 
Erfgoed Utrecht. Op het Maricken-
pad in Vinkeveen werden de kinde-
ren opgevangen door landschaps-
kunstenaar Johan Sietzema. Johan 
heeft de kinderen de relatie tussen 
de mens en natuur uitgelegd waar-
bij het landschap centraal staat. 
Daarna vertelde hij hoe je natuur-
lijke kunst kunt maken. Een aan-
tal voorbeelden stond al in de na-
tuur. De kinderen werden in groep-
jes verdeeld en kregen de opdracht 

om de wilgentenen om de takken 
die in het land staan te vlechten. 
Het vlechten met de wilgentenen 
kon je vanaf de grond doen, maar 
je kon er ook op of in gaan staan. Al 
met al was het een grote klimpar-
tij. Groep 5 was de dag begonnen 
waarna groep 5/6 hun sporen ver-
der konden afmaken. Tot slot was 
het de beurt aan groep 6, zij moch-
ten het werk ‘de sporen’ van de vo-
rige groepen afmaken. Alle drie de 
groepen hebben genoten en heb-
ben met plezier hun Sporen in het 
Land achtergelaten. De Pijlstaart-
school bedankt hierbij Johan nog-
maals hartelijk voor dit interessan-
te project.

Sporen in het Land

Spektakel
De entree ging gepaard met veel 
spektakel - van minibusjes, shovels, 
brandweerwagens en klassiekers 
tot stretch-limo’s, peperdure sport-
wagens en alles wat je daar tussen-
in kunt bedenken, met zelfs nog een 
bijna streakende chauffeur op de 
koop toe. Nadat iedereen gearri-
veerd was mochten de leerlingen via 
de rode loper de school betreden. De 
aula was omgetoverd tot een heu-
se feestzaal waar tot in de late uur-

tjes flink gefeest is. Dit jaar zijn Rory 
Ferguson en Annabel Hofman geko-
zen tot “Promking” en “Promqueen.” 
Rory kwam zelfs in een echte Schot-

se kilt naar het gala toe. Het gala 
zal voor de eindexamenkandidaten 
van Thamen een dierbare herinne-
ring zijn. 
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Spannende finale competitie 
Denk en Zet

Mijdrecht - Na de indeling gaf ie-
der elkaar de hand en de beslis-
sende partij werd daarmee gestart. 
De spanning was voelbaar. Want, 
vanavond ging het tenslotte om de 
mooie glimmende bekers voor de 
1e, 2e en 3e plaats. Voor de overi-
ge spelers waren er medailles ge-
sponsord door bouwbedrijf Mulck-
huyse te Vinkeveen. Groep A, Mat-
thijs Meijers was al verzekerd van 
zijn 1e plaats. De strijd om de 2e 
plaats ging tussen 4 spelers. Ste-
fan Rijsbergen wist het beste met 
zijn stukken om te gaan en pakte 
beker 2. Annerieke Roelofsen be-
ker 3. Marijn Vree en Martin Meijer 
met Edward Deen en Erik van Oos-

bree moesten genoegen nemen met 
de medailles. Groep B, de1e en 2e 
plaats ging tussen Robin de Haan 
en Lennart van der Veen. Lennart 
wist de 1e positie over te nemen van 
Robin. Om de derde beker ging het 
tussen Jaco Thijs ten Cate en Erik 
Rydfors. Jaco wist de derde plaats 
te behouden door winst. De medail-
les gingen naar Erik, Geert Jan Die-
rickx en Joey de Hondt. In groep C 
ging de strijd om de 1e plaats tus-
sen Julian Zaagsma en Arnout van 
der Veen. Julian wist zijn 1e plaats 
te behouden met 10.5 punt meer, 
Arnout werd tweede. Om de derde 
beker ging het tussen Fin Koridon 
en Susanne Roelofsen. Door verlies 

van Susanne had Fin de derde be-
ker. Susanne, Björn de Hondt, Col-
lin Peters en Renske de Jong kregen 
de medailles uitgereikt. Groep D, de 
jongste spelers van de club. Boet 
van Beest (7 jaar) en Onne Heijs-
teeg kwamen hier tegenover elkaar 
te zitten voor de 1e en 2e plaats. De 
spanning was van de kleur van hun 
gezicht af te lezen. Boet wist door 
een onveilige zet van Onne de winst 
te pakken en met 2,1 punt verschil 
werd Boet 1e, Onne 2e. Felipe Baart 
mocht de derde beker meenemen 
en de laatste medailles waren voor 
Sander en Niels van den End en 
Dave Hogerwerf. Overige nieuws 
website www.svdenkenzet.nl

VLC enthousiast over 
“kanopolo”
De Ronde Venen - Ook dit jaar 
heeft de kanovereniging De Ronde 
Venen als keuzepakket aangebo-
den om de leerlingen te laten kano-
poloen tijdens de watersportdag 
van het Veenlandencollege. Op drie 
middagen is daar gebruik van ge-
maakt. In totaal hebben 17 leerlin-
gen kennis kunnen maken met de-
ze tak van het kanovaren. De club 
is vooral beperkt in het beschikba-
re materiaal dat passend is voor de-
ze groep. Het voordeel van de kleine 
groepen is dat iedereen veel aan-
dacht kan krijgen en ook het over-
zicht bij onverwachte zwempartijen 
is zo goed geregeld. Want ook de-
ze keer wist niet iedereen het droog 
te houden. Eerst nog wat onwennig, 
maar later met iets meer bravour 
werd er gevaren. De hele middag in 
zo’n wankele kajak blijven zitten viel 
niet mee. Zeker als er ook nog oefe-
ningen moeten worden gedaan en 
er op een doel geschoten moet wor-
den. Niet iedereen is dit ook gelukt 

met verschillende zwempartijen tot 
gevolg. Het mocht de pret niet druk-
ken en iedereen heeft een leuke 
middag gehad. Andere spelers had-
den minder moeite met het spelle-
tje en waren talentvol. Toch vergt 
deze zeer dynamische sport meer 
oefening dan je in eerste instantie 
denkt. Recht vooruit varen is al las-
tig en dan ook nog de controle hou-
den over een bal die gespeeld moet 
worden. En dit alles wordt pas echt 
moeilijk als de tegenstander je met 
zijn kajak onder druk zet. Maar met 
een beetje lef gaat het prima lukken! 

Het kanopolo is nog een jonge on-
bekende sport in Nederland maar 
wordt langzaam bekender en door 
deze activiteit is het kanopolo onder 
de aandacht gebracht van de jon-
geren in de Ronde Venen. Jongeren 
die een keer mee willen trainen zijn 
van harte welkom bij de club. Kom 
gewoon een keer langs om mee te 
varen!

De jongens van Argon 9. Van links naar rechts boven: Mark, Patrick, Wesley, 
Mitchell, Richard C, Marc, Stefan. Van links naar rechts onder: Tim, Robin, 
Michael, Pascal, Andrew, Timo en Ronald

Argon 9 pakt titel
Mijdrecht - Dinsdag 20 mei was 
het erop of eronder voor Argon 9. 
Het team uit Mijdrecht moest tegen 
Muiderberg 3. Bij winst zou het ne-
gende elftal kampioen zijn. Bij ge-
lijkspel of verlies zou de titel afhan-
gen van eventueel verlies van Altius 
3 (Hilversum, nummer 2 in het klas-
sement). In de eerste helft ging Ar-
gon direct al goed van start. Onder 
luid gejuich van het toegestroomde 
publiek werd er maar liefst vier keer 
gescoord. De tegenstander wist er 
echter geen bal in te trappen. Wel 
werd een speler van Muiderberg het 
veld afgestuurd met een rode kaart 
wegens natrappen. 
In de tweede helft deed Argon ‘het 
iets rustiger aan’. Met hun hoofd 
waren de jongens wellicht al bij 

de overwinning. Toch wisten ze 
nog twee keer te scoren. De wed-
strijd eindigde uiteindelijk in een 0-6 
overwinning voor Argon, waarmee 
ze overtuigend kampioen werden. 
De doelpunten werden gemaakt 
door topscoorder Wesley Oudhoff 
(5 doelpunten) en Robin Huijmans 
(1 doelpunt). Het team zal dankzij 
deze overwinning volgend jaar pro-
moveren naar de vierde klasse. En 
dat werd na afloop van de wedstrijd 
(onder het genot van muziek en een 
biertje) nog even flink gevierd. Te-
vens werd er afscheid genomen van 
Mitchell Ponder en Richard Scharff. 
In verband met langdurige blessu-
res zullen zij volgend jaar helaas 
niet meespelen. De spelers en sup-
porters danken hen voor hun inzet.

Schitterend concert van 
Soulkoor D-F!NE !
Regio - Afgelopen zaterdagavond 
heeft Soulkoor D-F!NE haar 2-jaar-
lijkse eigen concert gegeven in het 
Alkwin Kollege in Uithoorn. De ge-
zellig volle zaal kreeg een gewel-
dige show te zien, een afwisseling 
van koornummers, kleine groep-
jes en solonummers. Er werden zo-
wel oude(re) als nieuwe soul en 
Motown nummers uit het reper-
toire van het koor van de afgelo-
pen 11 jaar vertolkt en ook de cho-
reo werd niet vergeten. Dit alles 
perfect ondersteund door PAR-AV 
Licht en Geluid Service en de TK 
van het Alkwin. Het was genieten 
voor jong en oud en dat bleek ook 
uit de staande ovatie aan het eind 
van het concert! Het thema van het 
concert was “D-F!NE ON THE MO-
VE”, wat niet alleen op de reis door 
het repertoire sloeg, maar ook op de 
ontwikkeling die het koor doorge-

maakt heeft. Ter ere van het 10-jarig 
bestaan heeft het koor een CD uit-
gebracht en vorig jaar deden de da-
mes mee aan de korenwedstrijd van 
BALK (Bond voor A capella en Lich-
te muziek zingende Koren), waar ze 
heel verdienstelijk tweede werden 
en een prachtig jury-rapport kregen.
D-F!NE kenmerkt zich door de di-
versiteit in nummers, enthousiasme 
en professionaliteit. Dit laatste met 
dank aan de nimmer aflatende in-
zet en bezieling van dirigente Julia 
Scepanovic. 
Op 14 juni kunt u een delegatie van 
D-F!NE zien en horen op het Straat-
theaterfestival in Mijdrecht en dat 
kan ook op zondag 29 juni op het 
Amstelland Festival in Uithoorn. 
Meer informatie over D-F!NE, haar 
optredens, boekingen of lid wor-
den kunt u vinden op de website: 
www.soulkoor.nl.

Zomerse Jumbo 
Avond4daagse Vinkeveen
Vinkeveen - Muziek, Brandweer, 
kinderen, heel veel volwassenen en 
prachtig weer, maakten de laatste 
avond tot een gezellig wandelfeest 
in Vinkeveen.
De honderden kinderen en volwas-
sen lopers werden met veel enthou-
siasme ingehaald.

IJsvereniging Vinkeveen kijkt terug 
op een zeer geslaagd evenement 
en dankt Tweed, Makelaardij Wit-
te, Jumbo, Rabobank, Vinkeveense 
Brandweer en alle vrijwilligers voor 
hun medewerking en inzet. Volgend 
jaar wordt er gewandeld van 26 t/m 
29 mei!

Hertha Dames 1 nét geen kampioen

Vinkeveen - Na de laatste com-
petitiewedstrijd dit seizoen van de 
Hertha Dames 1 leek de uitkomst 
al bekend. Een welverdiende twee-

de plaats achter AMVJ, die zich vei-
lig waande en inmiddels hun kam-
pioensfeest al gevierd hadden. Heel 
verrassend verloor concurrent AM-

VJ echter hun laatste competitie-
wedstrijd en door de nieuwe pun-
tentelling in het amateurvoetbal 
was er afgelopen zaterdag nog een 

kampioenswedstrijd nodig om de 
definitieve beslissing af te dwingen.
Prachtig weer, veel publiek en twee 
gespannen teams die er voor gin-
gen.  AMVJ zal zich een ongeluk zijn 
geschrokken toen Hertha als een 
speer van start ging en na 10 minu-
ten al via een schitterend doelpunt 
van Sanne op voorsprong kwam. 
Maar ook Hertha was even in ver-
warring gebracht en AMVJ herpak-
te zich. Snel wisten ze de gelijkma-
ker te scoren en een kwartier voor 
rust zelfs op voorsprong te komen. 
Even leek het alsof het gedaan was 
met Hertha. AMVJ voerde de druk 
hoog op en het doel van Hertha lag 
continu onder vuur. De verdediging 
en keeper Kim wisten echter met 
hun inzet alle aanvallen te pareren.
Na de rust kwam er een herboren 
Hertha het veld op. Vanaf de eer-
ste minuut tot de laatste was Hert-
ha op de helft van AMVJ. De ver-
dediging van AMVJ was echter so-
lide en het lukte niet om te sco-
ren. De ruim dertigkoppige Hert-
ha-aanhang veerde al juichend op 
toen een perfect genomen corner 
loeihard door Nina werd ingekopt, 
maar via de binnenkant paal toch 
nog net voorlangs ging. Er hing een 
doelpunt in de lucht, maar het eind-
signaal kwam toch ‘te vroeg’ en het 
bleef 2-1 voor AMVJ.

De Ronde Venen - Er is een nieu-
we raad, een nieuw college en een 
nieuw coalitieakkoord. Een nieuwe 
weg is ingeslagen. De vraag blijft 
echter: is dit wat de kiezers van ge-
meente De Ronde Venen hebben 
bedoeld? De gemeente wordt de 
komende vier jaar ‘geregeerd’ door 
CDA (deze partij is bij de verkie-
zingen gelijk gebleven en blijft de 
grootste partij), Ronde Venen Be-
lang ( heeft 1 zetel gewonnen bij 
de verkiezingen, dit zeker mede 
door de opheffing van de plaatselij-
ke partij SVAB, die in de vorige raad 
2 zetels had)), de PvdA-GroenLinks-
Lokaal Sociaal (verloor 1 zetel) en 
de CU/SGP (verloor ook 1 zetel). De 
VVD verloor 1 zetel, maar blijft de 

tweede partij in de gemeente, D66 
verdubbelde van 2 naar 4 zetels en 
Lijst 8 bleef gelijk. De meest voor de 
hand liggende coalitie, en duide-
lijk de wens van de kiezers, was ge-
weest: CDA, VVD en D66. Maar al 
heel snel was duidelijk dat dat het 
niet zou worden. Wat er in de afge-
lopen 4 jaar is gebeurd tussen de 
fracties van VVD en CDA is nog niet 
duidelijk, maar er zit zoiets scheef 
dat, zeker bij het CDA, er geen mo-
gelijkheid was om met de VVD te 
gaan ‘regeren’. Alles beter dan dat 
lijkt het wel.

Afgehaakt
De tweede goede optie zou zijn ge-
weest: CDA, RVB en D66. Die be-

sprekingen zijn er ook geweest, 
maar zoals we allen weten is dat af-
gebroken door D66. D66 wilde geen 
RVB, maar VVD. Het is nu dus CDA, 
RVB, PvdA, CU/SGP. Het coalitieak-
koord ligt er en het meest opvallen-
de is dat de CU/SGP het weer voor 
elkaar heeft: weer wordt de bewo-
ners van de gemeente De Ronde 
Venen het zondagswinkelen ont-
houden. Weer staan de winkeliers 
van De Ronde Venen voor het vol-
dongen feit dat hun zaken, hun su-
permarkten, vier jaar lang weer niet 
op zondag open mogen. Weer zul-
len vier jaar vele duizenden Ronde-
veners op zondag hun boodschap-
pen gaan doen in Uithoorn, Amstel-
veen, Aalsmeer of Hoofddorp. Daar 

gaan de gemeenten wel met hun 
tijd mee. Daar mogen de winkels 
gewoon, zoals bijna overal in Ne-
derland, op zondag open. De fractie 
van de VVD was duidelijk over het 
nu gesloten coalitieakkoord: 
“De VVD is verrast door de inhoud 
van het coalitieakkoord. De grote lij-
nen van het coalitieakkoord kan de 
VVD prima volgen, maar de zorgen 
ontstaan bij de invulling ervan. Het 
lijkt erop dat het CDA als grootste 
partij veel heeft moeten inleveren. In 
het coalitieakkoord vind je dan ook 
allerlei details terug van de kleinere 
partijen, waardoor een sterk links/
christelijk karakter ontstaat. Dit be-
tekent concreet, zoals het akkoord 
duidelijk aangeeft, dat de winkels 

gesloten blijven op zondag. Dit vindt 
de VVD onbegrijpelijk. Er komt ook 
geen nat bedrijventerrein. Winkels 
mogen naar het bedrijventerrein 
verhuizen of er zich gaan vestigen, 
met alle gevolgen van dien voor de 
lokale ondernemers”, aldus de VVD. 

Wurggreep
“Als toppunt van betutteling krijgen 
we zelfs een echtscheidingspreven-
tieprogramma”, zo vervolgt de VVD. 
“Het lijkt er op dat een klein deel van 
onze inwoners het overgrote deel 
van onze inwoners in een wurg-
greep houdt, waardoor niet tege-
moetgekomen kan worden aan de 
wens van een meerderheid van on-
ze bevolking. Het college wil meer 

D66, VVD en Lijst 8: “Geen zondagsopening, nog meer leegloop winkels”

Oppositie geeft geen steun aan coalitieakkoord
doen samen met de ondernemers. 
Maar waarom dan niet instemmen 
met de wens van de lokale zelfstan-
digen om op zondag de winkels te 
openen? Zij hebben het immers al 
moeilijk genoeg. Met leegloop van 
de winkelcentra is niemand ge-
baat. Nogmaals, er zitten veel goede 
punten in het coalitieakkoord die wij 
met interesse zullen volgen. Hierbij 
zullen wij de wens van onze inwo-
ners EN de ondernemers altijd voor-
op blijven stellen”, aldus de VVD.

Bijbelbelt 
Ook de fractie van D66 en Lijst 8 
begrepen deze ‘gijzeling’ niet: “De 
middenstand moet het hier afleg-
gen tegen partijbelangen. “Zo zijn 
we lid van de bijbelbelt”, aldus D66. 
Lijst 8 : “Zo zal het winkelbestand 
nog verder uitdunnen en zijn we 
weer vier jaar gegijzeld door CU/
SGP.” Alle drie de voorgaande par-
tijen gingen niet akkoord met het 
coalitieakkoord.
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De Ronde Venen - De kanover-
eniging De Ronde Venen doet weer 
mee met de actie juni beweegt en 
houdt twee kennismakingsavonden 
voor volwassenen. De club haakt 
daarmee aan bij het leuk en gezond 
zijn van bewegen. Tijdens deze in-
troductie staat het plezier voorop. 
De avonden worden aangepast aan 
het niveau van de beginnende deel-
nemer. Alle noodzakelijke attribu-
ten om mee te doen aan het kano-
varen zijn op de locatie aanwezig en 
worden door de club ter beschik-
king gesteld. Deelnemers moeten 
wel zelf denken aan geschikte kle-
ding (die nat mag worden). Bij wind 
is het handig om een windjack / re-
genjasje mee te nemen. De kajaks 
die de club kan inzetten zijn over 
het algemeen erg stabiel. 
Vanaf de botenloods aan de Heren-
weg 196 in Vinkeveen kan de kajak 
zo vanuit de container het water in. 

Een uitstekende locatie om te star-
ten voor een prachtige tocht over de 
plassen. Elke keer is het water weer 
anders. Prachtig is het om ’s avonds 
de drukte van je af te leggen en ge-
heel te ontspannen in je kajak en te 
genieten van een zonsondergang. 
De beleving vanaf het water is ge-
heel anders dan vanaf de kant. 

Twee avonden
De “instuif” wordt gehouden op 
twee woensdagavonden in juni. 4 
en 11 juni is iedereen welkom die 
zich heeft aangemeld. De start is 
vanaf 19.00 uur. De eerste avond zal 
er vooral aandacht worden gegeven 
aan het hoe de 1e keer te gaan ka-
novaren. Bijvoorbeeld het in- en uit-
stappen. Later zal er meer op de plas 
worden gevaren. Dit onder de bege-
leiding van leden van de club. Op-
gave is mogelijk via het e-mailadres  
kv.de.ronde.venen@gmail.com 

Kanovaren tijdens juni 
beweegt 2014

Wilnis - Afgelopen woensdag was 
het zover. En zoals ieder jaar was 
de sportdag op CSW in Wilnis weer 
een groot succes voor Vlinderbos. 
Het was dan ook fantastisch sport-
weer. Er waren verschillende spor-
ten en sportieve spellen, verspreid 
over drie velden. De kinderen kon-
den deelnemen aan workshops 
vanuit Judoschool Blaauw en Ed-
dance. De korfbal vereniging Vin-
ken had korven ter beschikking ge-
steld. 
De sportdag werd afgesloten met 
de traditionele estafette, waar alle 
kinderen van de school aan deel-

nemen. De teams zijn, volgens de 
jenaplangedachte, samengesteld 
uit kinderen uit alle groepen. Het 
is zo mooi om te zien, hoe de gro-
te kinderen de kleintjes begeleiden 
bij het rennen. En wat was ieder-
een fanatiek, elk team wil natuur-
lijk graag winnen!! Het winnende 
team kreeg het gouden stokje uit-
gereikt door juf Renate en natuur-
lijk eeuwige roem. Van de winnaars 
is een foto gemaakt en deze prijkt, 
met het gouden stokje erboven, een 
jaar lang in de hal van Vlinderbos. 
We kijken terug op een sportieve en 
gezellige dag.

Sportdag Jenaplanbasisschool 
Vlinderbos

Van links naar rechts: Brooklyn, Stef, Andy, Marwen, Pascal, Remy en Loren-
zo; liggend: Alec en Yannick

Argon- Juventus 
Voorjaarskampioen
Mijdrecht - Na 2 spannende wed-
strijden in de laatste speelronde van 
de Argon Champions League, is Ju-
ventus op zondag 18 mei jl. voor-
jaarskampioen geworden. Andy 

Maas heeft die dag uiteraard ook 
meegespeeld, maar hij stond helaas 
niet in de tekst vermeld. Andy, be-
dankt voor je fantastische spel en 
inzet!

Vinkeveen - Zenno, Enzo, Sebas-
tiaan, Teis, Niels, Geert, Ryan, Ben-
jamin en Daan hebben samen met 
hun trainer en leider het seizoen er-
op zitten.. 
Deze zaterdag dus de laatste pot te-
gen alweer Victoria maar nu de E 11. 
Die stonden aan kop en hadden aan 
een gelijkspel genoeg om kampioen 
te worden. De scheids floot voor het 
begin en Hertha werd meteen in de 
verdediging gedrukt. Een van rich-
ting veranderd schot verdween ach-
ter Enzo en binnen twee minuten 
keken de mannen tegen een ach-
terstand aan. Dat is de rest van 

de wedstrijd niet meer goed geko-
men. De koploper was veel sterker 
en maakte nog een aantal doelpun-
ten. Toch liet de verdediging niet de 
koppies hangen en bleven vechten 
voor een goed resultaat. De voor-
hoede had wat pech met een aan-
tal acties en aan het eind van de 
wedstrijd stond er 6-1 voor Victoria 
op het bord. Een terechte zege en 
een prima kampioen. Petje af voor 
de kanjers van Hertha die met een 
hele jonge E selectie het hele sei-
zoen hun mannetje stonden en al-
tijd meedraaiden in de top. Grote 
klasse

Hertha E3 eindigt op een 
derde plaats

Wilnis - CSW F1 heeft na een fan-
tastisch seizoen, waarin het al in 
april kampioen van de 2e klas-
se was geworden, ook het toernooi 
bij VEP uit Woerden winnend afge-
sloten. De sterkste tegenstander, 
1e klasser VEP F1 werd in de eer-
ste wedstrijd door sterk voetbal met 

4-2 verslagen. De andere twee wed-
strijden werden ook gewonnen. Het 
leuke was dat alle veldspelers wis-
ten te scoren. 
Een bewijs dat het team als eenheid 
is gegroeid en iedereen al spelend 
in stelling kon worden gebracht. Ab-
solute klasse!

CSW F1 ook toernooiwinnaar

Vinkeveen - Vorige week speelde 
De Vinken D2, een mooie wedstrijd 
tegen AWDTV in Amsterdam. Alles 
viel op zijn plaats en de ploeg keer-
de dan ook met een 2-14 winst te-
rug naar Vinkeveen.
Deze week werd er gegrapt dat “als 
er weer zo goed gespeeld zou wor-
den, er getrakteerd zou worden op 
ijs”. Dit was natuurlijk een prachti-
ge motivatie voor iedereen en vol 
goede moed vertrok het team naar 
Maarssen om het op te nemen te-
gen hekkensluiter OVVO. He-
laas konden Romy en Abel er de-
ze week niet bij zijn. In het eerste 
kwart speelden Jara, Elin, Lise en 
Stijn. Er werden veel kansen ge-
creëerd, maar helaas was dit in de 
stand nog niet terug te zien. Na 10 
minuten spelen stond het slechts 
0-1 in het voordeel van De Vinken, 
hoewel dat ene doelpunt wel een 
prachtige, verre treffer van Lise was. 
Jet kwam in het tweede kwart het 
veld in en liet meteen zien dat zij 

door haar lengte erg nuttig is in het 
veld. Iedereen kreeg talloze schot-
kansen en eindelijk kwamen daar 
ook de welverdiende doelpunten. 
Met een 1-8 ruststand kon de winst 
de D2 bijna niet meer ontglippen, 
maar toch werden zij door de coach 
nog gewezen op het belang van het 
goed verzorgen van de afvang en de 
aangeef. Het derde kwart mocht Ja-
ra even aan de kant en gingen de 
andere spelers voortvarend door 
met het goede spel dat ze in de eer-
ste helft ook al hadden laten zien. 
Stijn bleef goed de diepteballen lo-
pen en Elin verzilverde een prach-
tig kansje onder de korf. Met een 
1-13 voorsprong werd het vierde 
kwart gestart en met Stijn aan de 
kant bestond het team inmiddels uit 
vier meiden. Zij lieten zien dit prima 
aan te kunnen en gingen vrolijk ver-
der met hun goede spel. Uiteindelijk 
noteerde de scheids een 2-18 over-
winning voor De Vinken D2. Dat ijs-
je was zeker weten verdiend!

De Vinken D2 sluit seizoen af 
met twee prachtige wedstrijden

Mijdrecht - Vele begeleiders ho-
pen/dromen dat hun team eens 
kampioen wordt, dat is toch het ul-
tieme wat je als begeleider kunt 
meemaken. In de competitie waren 
Argon 8 en FC Amsterdam 3 gelijk 
geëindigd en aangezien doelsaldo 
niet bepalend was voor het kam-
pioenschap diende er een beslis-
singswedstrijd gevoetbald te wor-
den. Omdat Argon 8 een positiever 
doelsaldo had werd de beslissings-
wedstrijd gespeeld op het Hoofd-
veld van Argon. Strak om 12.00 uur 
en onder begeleiding van een on-
afhankelijk KNVB trio zou de be-
slissing vallen wie volgend seizoen 
naar de Reserve 3e klasse KNVB 
mocht verhuizen. Op het moment 
van de aftrap verdwenen de wolken 
en ging de zon volop schijnen, zou 
dit een voorteken zijn of verschenen 
er later nog donderwolken. Een eer-
ste helft waarin de mannen van Ar-
gon 8 ijzersterk stonden te verde-
digen en zichzelf bediende met ra-
zendsnel counter voetbal terwijl te-
genstander FC Amsterdam het ge-
bruikelijk technische tikkie takkie 
voetbal liet zien waarbij soms bij-
zonder gevaarlijke aanvallen waren 
te bespotten. Goed keeperswerk en 
een ijzer wil om te winnen werd de 
rust gehaald met een terechte 0-0. 
Op dat moment een gunstige stand 
voor Argon 8, indien het na verlen-
gen nog steeds een gelijke stand op 
het scorebord stond, waren de Ar-
gonauten op doelsaldo kampioen.

Lange bal
Een tweede helft die een iets an-
ders spelbeeld liet zien, hanteer-
den de Argonauten in de eerste 
helft nog veelvuldig de “lange bal”, 
nu ging de meer van voet tot voet 
waarbij ook de middenvelders aan 
bod kwamen. Dit kwam niet alleen 
het spel en de rust ten goede, het 
leverde ook meer en meer kansen 
op. Nadat weer een kans door de 
keeper van FC Amsterdam tot cor-
ner was verwerkt, was het de aan-
voerder persoonlijk die zorgde voor 
de gehoopte voorsprong, een goed 
ingekopte bal werd slecht verwerkt 
door een verdediger van FC Amster-
dam zodat het scorebord ook zijn 
werk moest doen... 1-0. 

Vanaf dat moment ging het spel 
steeds vaker en sneller heen en 
weer waarbij het voetbal van beide 
partijen steeds meer kwaliteit ging 
inleveren. FC Amsterdam voetbalde 
met de moed der wanhoop en Ar-
gon wilde de voorsprong behouden. 
Met 3 minuten extra speeltijd van-
wege vele krampaanvallen kon uit-
eindelijk de champagne ontkurkt 
worden en was het 4e achtereen-
volgende kampioenschap een feit. 
Spelers, Robert en Johan, van harte 
gefeliciteerd met het zoveelste kam-
pioenschap. Ieder kampioenschap 
is toch een prestatie op zich, dus 
wennen zal het nooit doen. Succes 
volgend seizoen in de Reserve 3e 
klasse KNVB.

Argon 8 weer kampioen

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 23 
mei organiseerde het bestuur van 
SV Argon een klein “Argon meets 
Argon” Event voor twee van de ve-
le teams die dit jaar bij SV Argon 
kampioen zijn geworden. Het C3 
team van Argon voetbal en het U16-
1 team van Argon Basketball kre-
gen beide een basketball clinic in 
De Eendracht van oud profbasket-
baller Lace Strong uit Amerika. Het 
C3 team sloot hiermee een bijzon-
der voetbalseizoen af omdat ze on-
geslagen kampioen zijn geworden. 
Dat gold ook voor het basketball 
team U16-1 dat het afgelopen sei-
zoen ook kampioen werd. Lace leer-
de de voetballers eerst de beginse-
len van de basketball sport. Strak de 
bal over en weer gooien (passen), 
dribbelen met de bal en de beteke-
nis van je pivot voet. Ondertussen 
vertelde Lace  met zijn unieke Ne-
derlands – Amerikaans hoe je bij het 
dribbelen het beste je bal kunt vast-
houden en hoe je handig langs een  
verdediger kunt dribbelen. Na een 
aantal oefeningen werd het team 

opgedeeld  tussen leider John Ros-
bergen en trainer Bert Scheper. Het 
team van John won het afsluitende 
partijtje uiteindelijke met 10-2. Het 
hele voetbalteam heeft deze basket-
ball clinic als ontzettend leuk erva-
ren. Voilgens seizoen zal dit team te 
zien zijn bij de B junioren. Daarna 
ging Lace verder met het team U16-
1 en het niveau van de oefeningen 
steeg natuurlijk onmiddellijk. De oe-
feningen waren inhoudelijker, de 
bal ging sneller rond en de passen 
waren directer. Lace gaf meer tech-
nische tips aan deze groep basket-
ballers en varieerde met verschillen-
de 3 tegen 3 oefeningen. Ook hier 
werd de clinic afgesloten met een 
onderling partijtje. De coaches van 
dit team Junior Vuur en Koen de 
Koning Lace hebben zien coachen, 
hebben zij deze clinic ook als erg 
leerzaam ervaren. Volgend seizoen 
zal dit team in de U18 klasse uitko-
men en daarbij ook bekerwedstrij-
den gaan spelen. Al met al was dit 
“Argon meets Argon” voor alle par-
tijen bijzonder geslaagd.

Argon meets Argon

Vinkeveen - Voor de tweede keer 
dit jaar hebben het SV Hertha en 
het Japanse J-Dream de handen in-
eengeslagen voor een dag vol inter-
nationaal voetbal. J-Dream, dat zijn 
wedstrijden speelt bij het Amstel-
veense RKAVIC, was voor de der-
de keer te gast op De Molmhoek. 
Tijdens een zonovergoten zondag 
speelden verscheidene teams van 
Hertha een vriendschappelijke en 
prettige wedstrijd tegen J-Dream; 
een voetbalclub voor in Nederland 
wonende Japanners. 
De dag begon met de pupillen van 
de Vinkeveense en Japanse teams. 
Zo speelde dit jaar voor het eerst 
de MF1 van Hertha tegen Japanse 
leeftijdsgenootjes. Het zeer populai-
re meidenvoetbal is totaal niet meer 
weg te denken uit het verenigings-
beeld van Hertha, waar het niveau 
van de meiden continu beter wordt 
en het plezier alsmaar groter. Daar-
bij gebruikt SV Hertha deze wed-
strijden ook om jongere spelers een 
grotere uitdaging te geven tegen 
hun oudere Japanse tegenstanders. 

Zo speelde de D en E-spelers voor 
het nieuwe seizoen voor het eerst 
samen en speelden de allerklein-
ste Mini’s in een 4-tegen-4-toer-
nooitje . Toen de temperatuur de 25 
graden aantikte, gingen de senioren 
van Hertha en J-Dream de strijdt 
aan. Deze editie was de eerste keer 
dat J-Dream SV Hertha klopte: een 
zeer sterke 0-4 overwinning. Voor 
beiden is deze samenwerking een 
verrijking: J-Dream zoekt naar een 
tegenstander van hun formaat om 
wedstrijden te spelen en SV Hertha 
die op deze manier een leuk evene-
menten kan bieden aan haar jeugd-
leden. J-Dream heeft, als blijk van 
waardering, tevens aangegeven 
SV Hertha financieel te ondersteu-
nen met het realiseren van de ver-
bouwing van de kantine en accom-
modatie. De samenwerking zal vol-
gend seizoen zeker een vervolg krij-
gen, want ook de derde editie kan 
als een zeer succesvolle worden be-
schouwd. 

Foto: sportinbeeld.com

Hertha en J-Dream staan 
garant voor voetbalplezier

De Ronde Venen - Op vrijdag 23 
mei kwam grandprix ruiter Theo 
Hanzon een dressuur clinic ge-
ven bij LR&PC Willis. Theo Han-
zon is een bekende dressuurrui-
ter die veel ervaring heeft in het 
trainen van jonge paarden tot 
het rijden op het allerhoogste ni-
veau, de grandprix. Op de clublo-
catie aan de Bovendijk in Wilnis, 
welke ter beschikking wordt ge-
steld door de familie Kool, werd 

onder zeer fijne weersomstandig-
heden door 12 combinaties mee-
gereden. Het niveau verschilde 
per groep van B t/m Zz-zwaar en 
van jonge tot wat oudere paarden 
waardoor het een afwisselende 
middag en avond werd. 

Na afloop volgde vele enthousi-
aste reacties van zowel deelne-
mers als publiek en lijkt het zeker 
voor herhaling vatbaar.

Leerzame dressuurclinic



De Trappers trappen af
Wilnis - Een nieuwe fietsgroep 
uit Wilnis en omstreken is dit jaar 
spontaan ontstaan uit een vrien-
dengroep mountainbikers en weg-
renners. Ze hebben allemaal één 
passie namelijk.... FIETSEN! In de 
wintermaanden ligt het accent van 
deze groep sporters op bos-ge-
richte toertochten en in de zomer-

maanden gaan de meeste leden 
hun kilometers maken op de weg. 
Natuurlijk is iedereen voorzien van 
een prachtig fietstenue dat mede 
mogelijk gemaakt is door de spon-
soren Stieva Metaalbewerking, 
Kroon Wilnis,van der Linden tuin-
aanleg, praktijk Rammers, Coen de 
Groot Montage, van Rijn fietsen en 

eet en drink cafe De Buurvrouw.De 
trainingen vinden altijd op woens-
dagavond plaats. In de weekenden 
worden er toertochten gereden, 
varierend van 80 tot 200 km en de 
mountainbikers rijden het hele jaar 
MTB-tochten in het weekend van 
30 tot 60 km.
Foto: sportinbeeld.com

50 seizoenen non-stop 
actief in competitiekorfbal!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
24 mei werden er bij korfbalvereni-
ging De Vinken uit Vinkeveen twee 
wel heel bijzondere jubilarissen in 
het zonnetje gezet! Ria Bos-Nele-
mans en Jaap Meulstee vierden het 
feit dat zij al 50 jaar spelend lid zijn 
voor de Vinkeveens korfbalvereni-
ging. Een uitzonderlijke prestatie die 
niet zomaar geëvenaard zal worden! 
Twee prachtige spandoeken sierden 
het veld en er was behoorlijk wat 
publiek toegestroomd om de twee 
spelers aan te moedigen. Jaap heeft 
jaar in jaar uit zijn bijzondere korf-
balkwaliteiten in vele teams mogen 
laten zien. Buiten de lijnen is hij ook 
een actief lid, gezien zijn vele be-
stuursfuncties en andere taken die 
hij jarenlang op zich heeft genomen 
en nog steeds neemt. Ria speelde 
jarenlang voor ons vlaggenschip en 
vervult ook al heel lang de rol van 
‘wedstrijdsecretariaat’. Iets wat elke 
week weer een forse klus is, maar 
waarbij Ria toch altijd op zoek blijft 
naar de beste oplossingen.

Ervaring
Inmiddels spelen Ria en Jaap samen 
in De Vinken 5. Afgelopen zaterdag 
speelden zij in speciaal voor hen 
gemaakte Vinkenshirts met opdruk 
“al 50 jaar een teamspeler” en lie-
ten zij het publiek meegenieten van 
hun korfbalplezier. Speciaal voor de 
gelegenheid speelde Mariska Meul-
stee, de jongste dochter van Jaap, 
deze wedstrijd mee! Voor beide een 

bijzondere ervaring. Vanaf de zijlijn 
werd Jaap aangemoedigd door zijn 
vrouw, dochter, schoonzoons en zijn 
twee kleindochters! Die hadden een 
prachtig shirt aan met “Opa is de 
beste” en klapten enthousiast mee 
bij de doelpunten.
Jaap creëerde tijdens de wedstrijd 
vele schotkansen, maar wist he-
laas niet te scoren. Zijn beroemde/
beruchte no-look-pass zette zijn te-
genstander echter meermaals op 
het verkeerde been en via slim sa-
menspel wist Mariska wel de kunst-
stof korf te doorboren! Achteraf zei 
Jaap “daar net zo trots op te zijn als 
dat hij zelf gescoord zou hebben”.
Ook voor Ria waren familieleden en 
vrienden naar het korfbalveld ge-
komen, onder wie ook haar zus, 
zoon, schoondochter en kleindoch-
ter! Trots keken zij toe hoe Ria een 
prachtig afstandschot wist te ver-
zilveren, wat onder luid applaus en 
gejuich gevierd werd! 
Na afloop van de wedstrijd stroom-
den familie, vrienden en publiek het 
veld op om de twee te feliciteren 
met hun bijzondere jubileum. Van de 
voorzitter ontvingen zij een prachti-
ge bos bloemen en door de suppor-
tersvereniging Vinken Vikings wer-
den zei geëerd middels een plaats-
je in de eregalerij “Vinken Legends”. 
Vele andere felicitaties, bloemen en 
cadeautjes volgden en de twee ge-
noten zichtbaar! Onder genot van 
een drankje sloten zij dit bijzonde-
re jubileum samen af.

Gezellig ABC-toernooi
bij CSW
Wilnis - Zaterdag 24 mei jongstle-
den heeft het jaarlijks voetbaltoer-
nooi voor de A, B en C junioren-
teams van CSW weer plaatsgevon-
den. Ruim 120 jongens en meiden 
speelden in mixed teams partijtjes 
6 tegen 6 in landenteams. Het weer 
en de sfeer waren wederom gewel-
dig. 3 uur nadat de 1e partijtjes wer-
den gespeeld bestond de finale-
wedstrijd uit Italië en Polen en uit-
eindelijk door eerstgenoemde ge-

wonnen. De deelnemers kregen bij 
aanvang diverse bonnetjes voor wat 
drinken, patat met een hamburger 
of een slice pizza, gesponsord door 
New York Pizza. DJ Rob heeft het 
hele toernooi voorzien van lekkere 
muziek en met het aanwezige pu-
bliek werd er weer een jaarlijks te-
rugkerend evenement succesvol en 
gezellig afgesloten. De organisatie 
van dit evenement kan tevreden te-
rugkijken.

Argon Zaal 6 kampioen
Mijdrecht - Het zaalvoetbalteam 
Argon 6 is kampioen geworden en 
promoveert naar de 5e klasse. Na-
dat in de op een na laatste wedstrijd 
tegen Golden Stars voor het thuis-
publiek het kampioenschap al vei-
lig was gesteld (11-1), is in de laat-
ste wedstrijd van het seizoen DVVA 
bedwongen met een uitslag van 
maar liefst 6-1. Hiermee is Argon 6 

met vier punten afstand de terech-
te kampioen geworden van deze tot 
het einde toe spannende competi-
tie. Sponsor Hans Smit Elektrotech-
niek liet zijn vreugde niet onbetuigd. 
Een speciale kampioensschaal werd 
overhandigd en trots getoond door 
de winnaars. Tijd voor feest en op 
naar een nieuw seizoen, want dit 
team is er klaar voor!

Atlantis D1 ongeslagen 
kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 24 mei 2014 
speelde van het door Mollers Bag-
ger- en Waterwerken uit Mijdrecht 
gesponsorde Atlantis D1 de laatste 
wedstrijd van dit seizoen. Dit team 
bestaande uit de meiden Anouk, 
Fay, Jennifer, Maud, Sanne en Tes-
sa en de jongens Lars, Max, Olav en 
Vince werden dit seizoen goed be-
geleid door de coaches Mark Go-
verse en Lars Kuijlenburg.

Dat het een leuke en mooie dag zou 
worden wisten de spelers en coa-
ches van dit topteam al. Ze waren 
namelijk al kampioen, maar wat is er 
mooier dan dit onbeslagen te doen? 
De wedstrijd was tegen SDO/Ver-
zuimVitaal  D1 en begon om 11.00 
uur op het kunstgras in Mijdrecht. 
In het begin was het nog best span-
nend en stond Atlantis gelijk, maar 

later bleek dat ook deze wedstrijd 
in de pocket was en Atlantis D1 in 
de eerste klasse kampioen zou gaan 
zijn. De eindstand was namelijk 6-4.
Na de wedstrijd werden de spelers 
en coaches gehuldigd en kregen ze 
na mooie woorden van Wilco Kuij-
lenburg een welverdiende medaille 
met bloemen, taart en een drankje. 
Namens de sponsor, Mollers Bag-
ger- en Waterwerken, overhandigde 
Yvonne Mollers de spelers en coa-
ches een leuk cadeau in de vorm 
van een cadeaubon. Een leuk initia-
tief dat erg gewaardeerd werd door 
iedereen. Volgend seizoen speelt 
dit team helaas niet meer compleet 
bij elkaar, een aantal van hen gaan 
naar de C1 en de anderen blijven in 
de D1. Dit was echter een prachtige 
afsluiting van een leuk en vooral ge-
zellig korfbaljaar!

Atlantis B1 weet de laatste 
wedstrijd te winnen
Mijdrecht - De Bos meubelstof-
feerderij-equipe moest voor de laat-
ste wedstrijd afreizen naar Rijns-
burg om aan te treden tegen Mad-
joe B1. Beide ploegen pakken wel 
hun punten, maar kunnen niet mee-
spelen om de bovenste plek. Ook 
deze wedstrijd leek op die van vo-
rige week. zelf de mooiste kansen 
hebben, maar vergeten te scoren. 
Het tweede aanvalsvak weet geluk-
kig wel de korf te vinden en maakt 
met een schot en doorloopbal de 
stand weer gelijk. Daarna gaat het 
gelijk op en zoeken de beide ploe-
gen met een gelijke stand van 3-3 

de rust op. Het gevoel dat bij Atlan-
tis B1 overheerste was dat de ploeg 
qua kansen dik voor had moeten 
staan.
De tweede helft begon  gelijk goed 
maar nu waren aan beide kanten de 
kansen maar schaars. Maar de be-
zoekers wisten toch het belangrijke 
gat van twee doelpunten verschil te 
creëren. In deze fase werd de wed-
strijd steeds onvriendelijker doordat 
de tegenstander het niet kon accep-
teren dat Atlantis beter was. Knap 
was dat de bezoekers zich daar niet 
door lieten afleiden en het eigen 
spel bleven spelen.

Mooie dag voor 26e 
Turfstekerstoernooi
Vinkeveen - Zondag 25 mei beloof-
de een stralende regen vrije en lu-
we dag te worden, en dat kwam uit, 
een ideale omstandigheid voor het 
26eAssuline Turfstekerstoernooi.
Het aantal aanmeldingen was door 
allerlei andere activiteiten wat min-
der dan voorgaande jaren, de in-
zet was er niet minder om! Er werd 
gestreden om twee wisseltrofeeën: 
een voor het recreanten toernooi en 
een voor het super recreanten toer-
nooi. Om 10 uur was het startsein 
op de volleybalvelden opgezet op 
het terrein van de Vinken. Er werd 
sportief gestreden en lol gemaakt 
om elkanders capriolen en mooie 
volleybalcombinaties. Het spring-
kussen was ook weer een welkome 
attractie voor de kinderen die mee-
gekomen waren. In de middag start-
te nieuwe finale poules, in de recre-
antenpoules was het de winnaar 
van vorig jaar de Waterboys en de 
jonge versie Numero Uno die elkaar 
in de finale poule troffen. Sportief en 
zeer fanatiek werd op het scherpst 

van de snede gespeeld tot uitein-
delijk het geroutineerde Waterboys 
team de wisseltrofee met nipt ver-
schil voor de neus van Numero Uno 
wegkaapte. In de super recrean-
ten poule, met voornamelijk volley-
ballers of balsporters in het team, 
kwamen uiteindelijk de beide Veen-
landteams en Assuline 1 in de laat-
ste ronde terecht. Een finale wed-
strijd tussen Team out en Assuline 
1 moest de beslissing gaan bren-
gen. In de eerste set was het 18-12 
voor Team Out. In set 2 precies de 
zelfde uitslag maar dan voor Assuli-
ne 1. Op het laatste tandvlees werd 
er een 3ebeslissende set tot de 15 
gespeeld. Lang ging het gelijk op 
maar tegen de 10 punten liep Assu-
line 1 uit en ging er wederom met de 
wisseltrofee vandoor. De Atalante 
organisatie kijkt tevreden terug op 
een succesvol en zonnig toernooi 
en dankt sponsoren RBC Bouw, 
Vellekoop Hoveniers en hoofdspon-
sor Assuline voor het mede moge-
lijk maken van deze mooie traditie.

vlnr: Giovanna van Hasselt, 2e plaats – Els Wennekers, 3e plaats – Ton Wes-
seling, 2e plaats – Robin Garrelfs, 3e plaats – clubkampioenen Nel Lindeman 
en Cor Meulenbelt

Clubkampioenschap Par 3 Matchplay
Nel Lindeman en

Cor Meulenbelt winnaars
Wilnis - Na drie voorrondes voor 
de heren en twee voorrondes voor 
de dames, werden op zondag 25 
mei de laatste twee rondes van het 
clubkampioenschap Matchplay voor 
de Par 3 baan gespeeld door leden 
van Golfclub Veldzijde op Golfpark 
Wilnis. Overbodig te zeggen dat de 
weersomstandigheden ideaal wa-
ren. Om half 10 werd gestart door 
16 deelnemers en deze sportieve-
lingen mochten om 1 uur weer van 
start in de strijd om de eerste tot en 
met de achtste plaats bij de dames 
en bij de heren. Zo startten aan het 
begin van de middag acht koppels 
die tegen elkaar gingen spelen. 
Onder aanmoediging van een flink 
aantal andere leden en fanatieke 
golfers van de Par 3 baan, kwamen 
rond half vier de strijdende golfers 
aan bij de laatste hole. In een en-
kel geval was de stand na 18 holes 
nog gelijk waardoor een beslissen-
de hole gespeeld moest worden. 
Zo werd uiteindelijk bekend wie de 
clubkampioenen werden en wie als 
tweede en derde eindigden. 
Bij de dames werd de Mijdrechtse 

Nel Lindeman eerste, na vorig jaar 
als tweede geëindigd te zijn. Op de 
tweede plaats eindigde Giovanna 
van Hasselt, eveneens uit Mijdrecht, 
gevolgd door Els Wennekers uit 
Woerden. 
Bij de heren won Cor Meulenbelt 
uit Wilnis. Hij presteerde het om 
de laatste negen holes van de dag 
met 27 slagen, dus zoals een pro-
fessional het hoort te doen, te ein-
digen. Zoals het een clubkampi-
oen betaamt. Hij werd gevolgd door 
Ton Wesseling uit Uithoorn en Robin 
Garrelfs uit Nieuwkoop, die nog 
maar kort lid is van Golfclub Veldzij-
de, werd derde. 
Eind augustus wordt gestreden om 
de titel van Clubkampioen Stro-
keplay, zowel op de 18 holes wed-
strijdbaan als op de Par 3 baan. 
Golfclub Veldzijde organiseert re-
gelmatig verschillende wedstrijden 
voor haar leden. Op 21 juni wordt 
samen met Golfpark Wilnis een 
open toernooi georganiseerd waar 
nog voor ingeschreven kan worden 
via de website www.golfclubveldzij-
de.nl. 

Hertha uitgeschakeld in 
de nacompetitie
Vinkeveen - Hertha is in de na-
competitie uitgeschakeld door SV 
de Meer. Over twee wedstrijden 
was SV de Meer het meest effec-
tief en plaatst zich voor de 2e ronde. 
De Amsterdammers zullen met SV 
Eemnes uitmaken wie volgend jaar 
in de derde klasse speelt. 
Vorige week verloor Hertha op be-
zoek bij de Amsterdammers met 
2-1. In deze wedstrijd was Hertha 
duidelijk de sterkste en creëerde het 
vele kansen, maar vergat het zich-
zelf te belonen. Hierdoor wist Hert-
ha dat het thuis moest winnen en 
het liefst met minimaal 2 doelpunten 
verschil om zich direct te plaatsen. 

Verlenging
Afgelopen zaterdag stond het in een 
open wedstrijd na 90 minuten 3-2 

voor Hertha. In een spectaculaire 
verlenging kwam Hertha op een 5-3 
voorsprong en kreeg het een aantal 
grote kansen om de wedstrijd de-
finitief te beslissen maar kreeg het 
vlak voor tijd opnieuw een tegen-
treffer te verwerken (5-4).

Spectaculair
In de daarop volgende penalty-se-
rie trok Hertha uiteindelijk aan het 
kortste eind. De toeschouwers za-
gen een spectaculaire wedstrijd 
tussen twee voetballende ploegen 
die voor de winst speelden. Hertha 
mistte uiteindelijk de effectiviteit en 
scherpte voor het doel om de wed-
strijd voortijdig naar zich toe te trek-
ken. Voor de jonge ploeg van Trainer 
van Burik een belangrijke les voor 
volgend seizoen. 
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