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KORT NIEUWS:

Rommelmarkt
Waverveen - Op zaterdag 15 
juni is er van 10.00 tot 15.00 
uur op het plein bij de kerk in 
Waverveen een rommelmarkt. 
Wilt u daar een stukje van in de 
Meerbode van 12 juni te plaat-
sen. Op de rommelmarkt waar 
naast de gebruikelijke tweede 
hands spullen. ook planten en
tuinartikelen te koop zijn. Ook 
zelfgemaakte kaarten kunt u 
kopen, er zijn spelletjes voor 
de kinderen. Verder is er kof-
fi e, thee en limonade met wat 
lekkers. Tussen de middag een 
broodje hamburger of kroket. 
Plaats: Cliffordweg Waverveen 
plein Herv. kerk. De opbrengst 
is voor het onderhoud van de 
kerk.

Wij gaan 1 augustus a.s. verhuizen naar onze 
nieuwe locatie: Genieweg 54 Mijdrecht

0297-21 45 40
www.notarissenkroesenpartners.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Fietsendieven
Mijdrecht - Twee mannen 
probeerden in de nacht van 
maandag 10 op dinsdag 11 juni 
een fi ets te stelen. Eén van hen 
kon dankzij een politiehond 
worden aangehouden. Rond 
01.15 uur zag een getuige dat 
twee mannen op het Hofl and 
een fi ets stalen. Toen de twee 
zich betrapt wisten, lieten zij de 
fi ets achter en gingen er te voet 
vandoor. Agenten stelden een 
onderzoek in de omgeving in 
en zagen drie verdachten, één 
op een fi ets en de andere twee 
te voet. Bij het zien van de po-
litie ging het drietal ervandoor. 
De agenten raakten het zicht 
op hen kwijt.

Politiehond
Met een politiehond zoch-
ten agenten naar de verdach-
ten. De hond trof één van hen 
in de bosschages aan. Deze 
verdachte, een 29-jarige Pool, 
werd aangehouden. De twee 
andere mannen werden niet 
meer aangetroffen. De aange-
houden verdachte is naar het 
politiebureau overgebracht en 
is voor nader onderzoek inge-
sloten.

De mogelijkheid bestaat dat Vinkenoord als zorginstelling wordt gesloten.

Zorg voor ouderen in de knel 
door kabinetsmaatregelen
Vinkenoord mogelijk dicht, Nieuw Avondlicht op de schop?
De Ronde Venen - Dat er bezui-
nigd wordt op de zorg is bekend. 
Maar het komt nu wel heel dicht-
bij. Ook in de gemeente De Ron-
de Venen. Zo is Careyn Maria-Oord 
sinds begin dit jaar met een tekort 
van 500.000 euro behoorlijk in de 
rode cijfers beland. En door de kor-
tingen op de AWBZ is het de vraag 
of het kleinschalige verzorgingshuis 
Vinkenoord op termijn behouden 
kan blijven. Het kabinet heeft be-
sloten dat mensen zo lang mogelijk 
thuis moeten blijven wonen, waar-
door verzorgingshuizen hun deu-
ren zullen moeten sluiten. Ook op 
andere vormen van zorg zoals dag-
besteding en huishoudelijk hulp 
wordt stevig bezuinigd. Ondanks 

de moeilijke omstandigheden blijft 
Careyn zich inzetten voor goede en 
passende zorg, benadrukt locatie-
manager Matthijs Kloek. Als voor-
beeld wijst hij op de nieuwbouw op 
de locatie Weddesteyn in Woerden 
en de woonvoorziening en dagop-
vang voor mensen met psychogeri-
atrische problematiek (dementie) in 
Kamerik. Deze voorzieningen wor-
den door Careyn zelf gefi nancierd. 
Tot de nieuwbouw in Woerden is 
al jaren geleden besloten. Hetzelf-
de geldt voor de plannen van Zon-
nehuisgroep Amstelland waartoe 
de zorgcentra Nieuw Avondlicht en 
Gerardus Majella in Mijdrecht be-
horen en voor Zuiderhof in Vinke-
veen. Hier is sprake om het gebouw 

van Nieuw Avondlicht op termijn 
te slopen en het te vervangen door 
een nieuw complex. De huidige lo-
catie zou niet meer aan de huidige 
eisen voldoen. Volgens zeggen blijft 
De Kom daarbij onaangetast. Ook 
hier is sprake van een private fi nan-
ciering. Veel van de genoemde ont-
wikkelingen in de zorg binnen De 
Ronde Venen worden beschreven 
in het Uitvoeringsprogramma Wo-
nen, Welzijn en Zorg (WWZ). De ge-
meente is om die reden in gesprek 
met zorgaanbieders als Careyn, 
Zonnehuisgroep Amstelland (ZH-
GA), Zideris en Kwintes over de ge-
volgen van de ontwikkelingen.

(Lees verder elders in deze krant)

Wilnis - Afgelopen vrijdag was het 
feest op de Beatrixschool in Wilnis. 
Juf Sofi e uit groep 7 ging op die dag 
trouwen met haar Roy. Voor alle of-
fi ciële festiviteiten uit kwam ze eerst 
op school met bruidegom en de ge-
hele familie om alvast een voor-
feestje te vieren. 
Toen iedereen onder de mooi ver-
sierde bogen de school was inge-
lopen, werden ze hartelijk ontvan-
gen in haar eigen groep en overla-
den met de eerste cadeaus van de-

ze grote dag. Daarna moesten juf 
Sofi e en Roy in de hal voor alle kin-
deren verschijnen. Na een paar in-
dringende vragen via een kleine 
quiz bleek inderdaad dat ze voor 
elkaar bestemd waren en dat ze ’s 
middags met een gerust hart ‘ja’ te-
gen elkaar konden zeggen. Het spe-
ciaal gemaakte lied klonk daarna uit 
alle 200 kelen. Sofi es eigen groep 7 
deed ze uitgeleide naar hun snelle 
bruidsauto op weg naar het vervolg 
van de dag.

De Ronde Venen - In de vergade-
ring van de raad van 30 mei jl. heeft 
de fractie van Ronde Venen Be-
lang, met steun van de meerderheid 
van de raad, het college van Burge-
meester en Wethouders in een mo-
tie opgedragen om de mogelijkhe-
den te bespreken om gedode gan-
zen “panklaar” aan te bieden aan 
de Voedselbank (De Ronde Venen), 
waarbij Schiphol als belanghebben-
de partij de kosten voor haar reke-
ning zou moeten nemen. “Het van-
gen en ruimen gebeurt altijd één 
keer per jaar (deze periode) in een 
tijd van twee tot drie weken.
Een aantal jaren geleden is door de 
provincie Noord-Holland ervoor ge-
zorgd dat een deel van de geruim-
de ganzen ten goede komen van de 
Voedselbanken. Sindsdien wordt 
deze afspraak uitgevoerd waarbij de 
ruimer van de ganzen (Duke Fauna-
beheer) de ganzen ter beschikking 
stelt van een poelier in Amsterdam 
die voor de verwerking zorgdraagt 
en een deel ter beschikking stelt 

van de Amsterdamse voedselban-
ken. Na contact met deze poelier is 
gebleken dat de huidige vangst dus 
ook al is toegezegd aan deze Am-
sterdamse voedselbankorganisa-
tie. Niettemin heeft de poelier toe-
gezegd, dat wanneer er deze keer 
toch nog een hoeveelheid over is, 
deze voor de voedselbank De Ron-
de Venen bestemd zal zijn. Dit is 
echter niet te garanderen, maar wel 
is aangegeven dat ‘onze’ voedsel-
bank voor volgend jaar wél op de 
lijst komt te staan. 
Wat dit jaar betreft staat of valt een 
en ander met wat en hoeveel er ge-
vangen kan worden. Er zitten dit 
keer relatief veel kleine (jonge) gan-
zen tussen, die conform een ande-
re afspraak ter beschikking worden 
gesteld van de Stichting Leeuw (als 
voer voor leeuwen en hyena’s). We 
zijn verheugd om de coöperatieve 
houding en de gedane toezegging 
van de poelier; helaas heeft dit voor 
dit moment nog niet het gewenste 
resultaat.

Motie Ronde Venen Belang over 
panklare ganzen uitgevoerd:
Hele kleine kans dat 
voedselbank ganzen ontvangt

Mijdrecht - Geholpen door prach-
tig weer en onder grote publieke 
belangstelling vond afgelopen za-
terdag de 28ste editie van de VI-
OS taptoe plaats op het Raadhuis-
plein. VIOS presenteerde hier voor 
het eerst zijn nieuwe show “CSI - 
The Lost Girl”. Naast VIOS genoot 
het publiek van de shows van nog 
3 korpsen en de wedstrijdteams van 
de majorettes van VIOS.. Om kwart 
over één waren alle bands bij het 
Raadhuisplein en kon het hoofd-
programma van de taptoe begin-
nen. Maar niet voordat twee trou-
we leden van VIOS letterlijk en fi -
guurlijk in het zonnetje waren gezet. 
Martin de Jong, trombonist en ini-
tiator van dweilorkest DORST, voor 
40 jaar en slagwerker Gerco van der 
Linden voor 25 jaar lidmaatschap en 
verdiensten, kregen de KNFM spelt 
met oorkonde uitgereikt door VIOS 
voorzitter en tambour-maître John 
Mayenburg. De plechtigheid werd 
in stijl afgesloten met het gezamen-
lijk door VIOS en DORST spelen van 
de golden oldie “In The Stone” van 
Earth Wind and Fire. Een unieke ge-
beurtenis want het was in de 113 ja-
rige geschiedenis van VIOS en het 
14 jarig bestaan van DORST nog 

niet voorgekomen dat ze gezamen-
lijk een nummer ten gehore brach-
ten. gaaf.

Eerste shoe
De eerste show, ‘Do you remember 
this one” werd door drumfanfare 
TTH uit Hazerswoude voor het voet-
licht gebracht. Een heerlijke show 
met veel herkenbare muziek. Me-
nig open doekje viel hen dan ook 
ten deel. Na TTH was het de beurt 
aan majoretteteam A van VIOS. Zij 
brachten hun wedstrijdshow “Pet-
ticoat”.Daarna was de taptoevloer 
voor Drum- en Showband Con Brio 
uit Alphen aan den Rijn. De show 
stond in het teken van “It is Musi-
cAl”, met muziek uit diverse musi-
cals. Een mooi en tevens eigenlijk 
wel klassiek thema dat de nodige 
waardering van het publiek kreeg. 
Vervolgens was de beurt aan majo-
rettes team B van VIOS. Hun span-
nende spionage show ging fantas-
tisch. Het publiek genoot zichtbaar 
en de meisjes straalden. En daarna 
stal showband Nieuwkuijk de show 
met de uitvoering van hun “Celebra-
tion”. Een afwisselende en, niet in 
het minst door de swingende dans 
van tambour-maître en miss majo-

rette, vermakelijk show met beken-
de nummers en majorettes die vaar-
dig pompons, vlaggen en de batons 
hanteerden.

Afsluiter
“Last but not least” de knallende af-
sluiter door VIOS met de première 
van “CSI - The Lost Girl”. In deze, op 
de Amerikaanse televisieseries ge-
baseerde, show gingen de foren-
sische experts van VIOS op zoek 
naar het verdwenen meisje. Een 
uitstekende eerste uitvoering met 
een beduidend andere stijl dan de 
shows van de overige deelnemers 
aan de taptoe. Het publiek waar-
deerde het met een fl ink applaus. 
Het programma werd gewoontege-
trouw afgesloten met de gezamen-
lijke uitvoering van het koraal “Blijf 
bij mij heer”, het taptoesignaal door 
VIOS trompettist Max van Vliet, en 
het Wilhelmus. Al met al een uiter-
mate geslaagde middag. Waarde-
ring voor de organisatie die met mi-
nimale middelen en maximale in-
zet van leden en vrijwilligers een 
brok gratis amusement voor velen 
op een zonovergoten Ronde Veens 
plein hebben verzorgd. Petje af en 
diepe buiging !

VIOS taptoe weer druk bezocht

Juf Sofi e van de Pr. Beatrixschool 
is getrouwd

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Mijdrecht - Vrijdag jl heeft er 
op de rotonde bij Hofl and/Duka-
ton een aanrijding plaats gevon-
den tussen een fi etser en een au-
to. De automobilist gaf de fi etser 
geen voorrang. Bij deze aanrij-
ding werd de fi ets dusdanig be-
schadigd dat de fi etsenzaak hem 
total loss heeft verklaard. De au-

tomobilist is gestopt, heeft zijn 
gegevens gegeven, toegezegd 
dat hij de schade zou vergoeden, 
maar daar is het tot op heden bij 
gebleven. Nu wordt de verzeke-
ring ingeschakeld en deze zijn op 
zoek naar getuigen. 
Heeft u iets gezien? 
Bel dan: 0613484756

Getuigen gezocht



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek Actueel.

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 5 Uitbreiden woning Bouwen W-2013-0306 30-5-2013

Mijdrecht
Ambachtsherensingel 11 Vervangen van een schuur  Bouwen W-2013-0309 3-6-2013
 achter een garage 
Viergang 38 Het realiseren van een uitbouw  Bouwen W-2013-0307 3-6-2013
 en een opbouw 

Vinkeveen
Herenweg 286 Bouwen van een dubbelwoonhuis Bouwen W-2013-0302 31-5-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Provincialeweg 9 Vernieuwen van de kapconstruc- - Bouwen W-2012-0548 3-6-2013
 tie en een deel van de gevels 

Vinkeveen
Herenweg 284-R1 Oprichten v/e recreatiewoning - Bouwen W-2012-0460 5-6-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 
Herenweg 284-R2 Oprichten v/e recreatiewoning - Bouwen W-2012-0462 5-6-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 

Wilnis
Bovendijk 36 Bouwen van een schuur - Bouwen W-2013-0130 5-6-2013

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

 ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 mei 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Karamba Kids Store 
ontheffi ng hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Dorpsstraat hoek Helmstraat in 
Mijdrecht. Dit in verband met de verbouwing van de winkel Karamba Kids Store aan de Dorpsstraat 71 in 
Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode vrijdag 28 juni 2013 tot en met vrijdag 5 juli 2013. Het werk-
adres en adres van de tijdelijke plaatsing container is Dorpsstraat 71, 3641 EB Mijdrecht. Eenieder die recht-
streeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning 
is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen 

het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven. 

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE 
Met ingang van 14 juni 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

De Hoef
Ruigekade 23 Bouwen van een woning - Bouwen W-2012-0597 30-5-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffi erecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

 DE KRACHT VAN KERNEN: NOTA DETAILHANDELSSTRUCTUUR DE RONDE VENEN 2020
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei 2013 heeft 
besloten tot vaststelling van De kracht van Kernen, Nota Detailhandelsstructuur De Ronde Venen 2020. De 
Kracht van Kernen is de nieuwe Nota Detailhandelsstructuur De Ronde Venen 2020 en vormt het nieuwe 
beleidskader voor de ontwikkeling van de detailhandel tot en met 2020. De gemeente wil graag aantrekke-
lijke winkelgebieden houden en vernieuwing stimuleren. De nota detailhandelsstructuur zet daarom in op de 
kracht van kernen, sterke centrumgebieden, clustering en structuurversterking. De Nota Detailhandelsstruc-
tuur De Ronde Venen 2020 treedt op de achtste dag na bekendmaking in werking.

Ter inzagelegging
Genoemde nota ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op 
www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift 
worden verkregen.

 ERFGOEDVERORDENING DE RONDE VENEN 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei 2013 heeft 
besloten tot vaststelling van de Erfgoedverordening De Ronde Venen 2013. In De Ronde Venen bestaat diverse 
regelgeving binnen het beleidsveld cultuurhistorie; dat archeologie, bouwhistorie en cultuurlandschap betreft. 
Ter verbetering van het cultuurhistorisch beleid en tevens ter uitvoering van de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg is een nieuwe erfgoedverordening vastgesteld. De Archeologische Beleidskaart De Ronde 
Venen 2011 is hieraan gekoppeld: het archeologische beleid uit de kaart is in vrijwel de gehele gemeente 
geldend geworden. De Erfgoedverordening De Ronde Venen 2013 is op 1 juni 2013 in werking getreden.

Ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De 
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raad-
plegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten 
een afschrift worden verkregen.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 12 JUNI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 mei 2013.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN /
 FINANCIËN 13 JUNI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.P. van Diemen. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 mei 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

Tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation 
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Dansshow nicole verzorgde 
weer wervelende show
Mijdrecht - Afgelopen weekend zaterdag 1 
en zondag 2 juni hebben zo’n 500 leerlin-
gen van dansschool Nicole een wervelen-
de show gegeven in sporthal De Phoenix te 
Mijdrecht.
Het was niet meer te zien dat de shows in 
een sporthal waren omdat de hal helemaal 
was omgebouwd tot theater met een 22 me-

ter breed podium. Twee volle zalen publiek 
hebben genoten van de stralende dansers 
en danseressen, van jong tot oud, van be-
ginner tot gevorderd. In razendsnel tempo 
volgden de verschillende nummers elkaar 
op.
Ook de honderden kostuums, veelal zelf ge-
maakt, waren een lust voor het oog. Het was 

één groot dansfeest. In de pauze van de 
shows is er nog 600 euro opgehaald voor 
de Alpe d’Huez.
De leerlingen van de dansschool kunt u ook 
nog op het straattheater in Mijdrecht be-
wonderen daarna begint voor hen de va-
kantie en gaan zij in september weer aan de 
slag voor een nieuwe show.





De Ronde Venen - Chazz op za-
terdag 22 juni is een bijzonder fes-
tival in een prachtige tuin, geknipt 
en geschoren met waterpartijen en 
bloemen aan de Kromme Mijdrecht 
in De Hoef. Chazz staat voor Chari-
ty Jazz en is meer dan jazz, want be-
halve toegankelijke muziek met een 
heldere melodielijn zoals Colette 
Wickenhagen die brengt is er swin-
gende jazz en boogie woogie met 
dancers. Er zijn muzikale optredens 
van bekende bands als Oosterdok 4, 
die pas nog optraden bij de Ronde-
veense Kunstroute en straks ook op 
het North Sea Jazz Festival spelen. 
The Basily Boys zijn er, jonge gip-
sy gitaristen die met een oude rot 
in het vak als Dim Kesber een mu-
zikale ontmoeting hebben en vast 
en zeker opzwepende muziek zul-
len maken. En dan is er Jaap Dekker 
met Boogie Woogie, die swingt tot 

het dak eraf gaat. En wat te denken 
van een totale dansbelevenis met 
de Savoydancers. De achtste edi-
tie van Chazz belooft helemaal top 

te worden. Chazz vindt plaats in de 
tuin van Boerderij Stroomzicht. Par-
keren in het weiland is gratis, maar 
op de fi ets komen is een aanrader. 
In- en uitlopen kan op elk gewenst 
moment. Behalve de muziek is er 
heerlijk eten, van saté tot brood-
jes beenham, van wraps tot taart 
en borrelhapjes. Er is ijs, fris en bier 
van de tap… en voor de wijndrinker 
naast rood, wit en rosé ook prosec-
co. De muzikanten en medewerkers, 
zo’n 100 totaal, werken geheel be-
langeloos om het iedereen naar de 
zin te maken. En als het een lekke-
re zwoele zomeravond is, kan Chazz 
niet meer stuk. Het bijzondere is dat 
de hele opbrengst naar goede doe-
len gaat, naar onderwijs voor de al-
lerarmste kinderen in Ecuador, Gu-
atemala, Kenia, Nepal en Tanzania. 
Dit zijn de belangrijkste projectlan-
den van OntwikkelingsSamenwer-
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Peuterspeelzaal Dribbel en
de Fontein dansen samen

De Ronde Venen - De afgelopen 
weken hebben de peuters van peu-
terspeelzaal Dribbel (Stichting Speel 
Wijs) en de kleuters van de Fontein 
een dansje met een bijbehorend 
liedje geoefend o.l.v. een vakdocent 
van bso de Klimboom.

Een samenwerkingsproject van de 
gebruikers van het gebouw Present. 

Thema boerderij
De kinderen zijn op de peuterspeel-
zaal en op school al een aantal we-
ken bezig met het thema boerderij. 
Als afsluiting van het thema traden 
de kinderen op voor hun ouders. 

Maandag was het zover, de kinde-
ren waren nerveus maar hadden er 
zin in.

Met deze afsluiting van het project 
wordt geprobeerd ouders meer te 
betrekken bij de peuterspeelzaal en 
de school.

Bijen zijn veel in het nieuws de 
laatste tijd. Het gaat niet echt 
goed met ze, terwijl ze juist 
zo erg belangrijk zijn voor de 
bestuiving van wilde planten 
en cultuurgewassen. 
Over de oorzaak van de pro-
blemen zijn de deskundigen 
het nog niet eens. Het lijkt 
een complex van factoren te 
zijn, variërend van minder en 
minder divers voedsel (door 
de verschraling van het land-
schap), een nieuwe parasiet 
waartegen de Europese ho-
ningbij onvoldoende weer-
stand heeft (de Varroa mijt), 
allerlei virus ziekten die met 
name die Varroa-mijt zeer ef-
fectief kan overbrengen, tot 
bestrijdingsmiddelen (met 
name die uit de groep van 
neonicotinoïden), en nog wel 
meer mogelijke oorzaken.
Wat kunnen we doen om de 
bijen mogelijk te helpen? Van 
alles. Er bijvoorbeeld voor 
zorgen dat er zoveel mogelijk 
bloeiende planten in de tuin 
staan. 
Een wat meer ingrijpende 
maatregel is om zelf bijen 
te gaan houden. Dat blijk je 
in principe prima te kunnen 
doen in je eigen tuin, zonder 
dat iemand er last van heeft. 
Met dat idee van een eigen 
bijenvolkje in onze tuin, ben 
ik afgelopen voorjaar een 
cursus bijenhouderij gaan 
volgen. Natuur dicht bij huis. 
En weer eens wat anders dan 
een hond of een kat. Maar 
zeker zo leuk!
Er ging een fascinerende 
wereld voor me open. Een 

bij alleen is eigenlijk niks, al-
les draait om het bijen volk, 
een soort superorganisme. Ik 
leerde over huisbijen en haal-
bijen, over de koningin, waar-
van er maar 1 is in een bijen 
volk, en die na haar geboorte 
eerst op bruidsvlucht gaat 
om op een darrenverzamel-
plaats een portie sperma op 
te doen om over een periode 
van 3-4 jaar een paar 100.000 
eieren te kunnen leggen, over 
de darrenslacht in het najaar 
(vanaf het najaar zijn de dar-
ren, de mannetjes, niet meer 
nodig voor het voortbestaan 
van het bijenvolk), en nog veel 
meer.
Veel mensen denken bij bijen 
aan steekbeesten. Maar dat 
valt erg mee. Het zijn vaker 
wespen die overlast veroor-
zaken. Als je je rustig houdt, 
kun je bijen zelfs aaien, met 
je blote handen. Dat is mijn 
uitdaging voor de komende 
zomer, onze dochter de bijen 
te laten aaien.
Bij een beginnerscursus word 
je vaak op weg geholpen met 
je eerste bijenvolkje. Zo ver 
ben ik nu inmiddels. Dat volkje 
moet de komende zomer fl ink 
uitgroeien, tot vele 1.000-en 
bijen (en nog steeds maar één 
koningin). Dat volkje moet dan 
vervolgens de komende win-
ter goed doorkomen, vaak 
een lastige tijd voor bijen. 
En wie weet, volgend jaar 
met wat potjes Mijdrechtse 
bloemenhoning bij de buren 
langs! Wordt vervolgd.

Groeten van een bijige IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Bijen houden

Jazz en meer in Het Groene Hart
king De Ronde Venen en Stich-
ting Mayaschool, die samen het 
festival organiseren. Vriend wor-
den van Chazz kan vanaf 25,- per 
jaar. Daarvoor krijgt u een vrijkaart 
voor Chazz, een ‘plaspartout’ en een 
DVD van Chazz. Kaarten kosten 20,- 
Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis 
mee, studenten en scholieren mo-
gen voor de halve prijs. 

Via de website www.chazz.nl en op 
de voorverkoopadressen kosten de 
kaarten 15,-. Voorverkoopadres-
sen: Mijdrecht Boekhandel Mond-
ria, De Lindenboom 11; Wilnis Dro-
gisterij Nagtegaal, Dorpsstraat 30, 
Vinkeveen Drogisterij De Bree, He-
renweg 12, Abcoude Boekhandel 
Sprey, Brugstraat 1-5. Noteer dus: 
22 juni Chazz 2013 - van 15.30 tot 
22.30 uur – Stroomzicht, Westzijde 
50, De Hoef

Zaterdag 15 juni in dorpscentrum Mijdrecht

Veel spektakel tijdens Straattheater-
festival De Ronde Venen
Mijdrecht - Zaterdag 15 juni is het 
de eenentwintigste keer dat het 
Straattheaterfestival De Ronde Ve-
nen wordt gehouden. Tussen 11.00 
en 17.00 uur is het dorpscentrum 
van Mijdrecht die dag wederom een 
openluchtpodium voor een groot 
aantal straatkunstenaars uit bin-
nen- en buitenland. Om 11.00 uur 

wordt het festival op het Raadhuis-
plein swingend geopend. Vanaf dat 
moment kan iedereen genieten van 
de straattheatershows, die te vin-
den zijn op het Raadhuisplein, rond-
om de winkelcentra De Lindeboom, 
De Passage en Bozenhoven en op 
diverse plaatsen in de Dorpsstraat. 
Alle locaties liggen op loopafstand 

Bijzondere OKK leden in 
het zonnetje gezet

Mijdrecht - Op maandag 27 mei 
jongstleden was er de Algeme-
ne Ledenvergadering van Toneel-
vereniging OKK. Tijdens deze ver-
gadering zijn twee bijzondere le-
den in het zonnetje gezet. Mary van 
der Meer is 50 jaar lid van Toneel-
vereniging OKK. Zij ontving hiervoor 
een prachtig boeket. Ook Nol Staudt 
werd door de voorzitter toegespro-
ken. Hij is benoemd tot Erelid van 

Toneelvereniging OKK. Daarnaast 
viert Toneelvereniging OKK dit jaar 
haar 65-jarig lustrum. Wij zijn als 
vereniging erg trots op het bereiken 
van deze mijlpaal en hopen u in de 
toekomst te kunnen verblijden met 
nog vele toneelstukken. Het eerst-
volgende blijspel wordt op vrijdag 
08 en zaterdag 09 november 2013 in 
de Meijert door ons opgevoerd en is 
getiteld: “Operatie 65 Plus”.

Informatieavond Dorpsvisie Centrum Vinkeveen
Vinkeveen - De gemeente organi-
seert in samenwerking met bewo-
nersvereniging In Vinkeveen een 
informatieavond over de concept 
Dorpsvisie Centrum Vinkeveen. Be-
langrijk doel van de visie is de re-
latie tussen het dorp en de Vinke-
veense Plassen te versterken. Bent 
u benieuwd naar de dorpsvisie, 
heeft u ideeën of suggesties die er-
voor zorgen dat Vinkeveen een fi jn 
dorp blijft om te wonen, werken 
en recreëren en wilt u meepraten? 
Kom dan op 20 juni om 19.30 uur 
naar De Boei. Gelegen in de nabij-
heid van belangrijke ontsluitings-

wegen, met een goed voorzienin-
genniveau en met vele recreatie-
mogelijkheden voor de deur, is Vin-
keveen een aantrekkelijke woon-
kern. Door de ligging aan het water, 
mag het met recht een dorp aan de 
Plassen worden genoemd. Echter, 
de Vinkeveense Plassen zijn vanuit 
het dorp nauwelijks waarneembaar 
of bereikbaar terwijl dit in het be-
lang van recreatie, toerisme en voor 
de kwaliteit van wonen wel zeer ge-
wenst is. Daarnaast speelt al langer 
de wens om de aansluiting van Vin-
keveen op de N201 te verbeteren en 
is er een burgerinitiatief gestart om 

een evenementenplein te realiseren 
om daarmee de levendigheid in het 
dorp te versterken. In de concept-
visie worden, onder het motto Dorp 
aan de Plassen, voorstellen gedaan 
om de kwaliteit van het centrum van 
Vinkeveen te versterken. De visie 
richt zich op verbetering van de re-
latie tussen het dorp en het water, 
verbeteren van de bereikbaarheid 
vanaf de N201 en meer ruimte cre-
eren voor recreatieve activiteiten en 
bijzondere woonmilieus. Wethouder 
David Moolenburgh: ,,Tijdens de in-
formatieavond wordt een toelichting 
gegeven op de conceptvisie en wor-

den inwoners uitgenodigd om met 
ideeën en suggesties te komen. Ik 
wil heel graag horen hoe inwoners 
tegen de dorpsvisie aankijken en 
welke ideeën zij hebben. De sug-
gesties die worden gedaan zullen 
we zoveel mogelijk meenemen in de 
verdere uitwerking. Daarom hoop ik 
dat veel inwoners de 20ste naar De 
Boei komen om mee te denken bij 
het maken van de Dorpsvisie.’’
De concept-dorpsvisie is te down-
loaden via de website van de ge-
meente (www.derondevenen.nl) en 
de website van In Vinkeveen (zie 
www.invinkeveen.nl).

van elkaar. Mede daarom staat 
Straattheaterfestival De Ronde Ve-
nen bekend om zijn intieme en on-
gedwongen sfeer. En op straat kom 
je ook nog eens van alles tegen… 
Zoals prachtige levende standbeel-
den, bizarre wezens zonder duide-
lijk gezicht, een oud Drents echt-
paar dat worstelt met zijn bagage en 

een heer met een wagen vol bijzon-
dere ijzeren fi guren. Daarnaast kun 
je op vele plaatsen genieten van 
muziek en een groot aantal verras-
sende acts, die vooral op het Raad-
huisplein veel spektakel beloven! 
Ook het Straattheaterfestival De 
Ronde Venen moet de broekriem 
aanhalen. Daarom is besloten dit 
jaar geen tribune op te bouwen op 
het Raadhuisplein. Zo is het de or-
ganisatie toch weer gelukt om zo-
veel mogelijk verrassende arties-
ten naar De Ronde Venen te halen. 
Deze ‘crème de la crème’ van het 
straattheater komt onder meer uit 
Amerika, Australië, Duitsland, Italië, 
Spanje, België en, natuurlijk, uit ons 
eigen land.
Natuurlijk verzorgt een groot aantal 
lokale artiesten en gezelschappen 
zoals gebruikelijk vrolijke muziek en 
aantrekkelijke shows. De belang-
stelling onder de Rondeveense ver-
enigingen om mee te doen, bleek 
voor deze editie zo groot dat de or-
ganisatie een keuze moest maken. 
Bij die keuze is voorrang gegeven 
aan verenigingen die het beste aan-
sluiten bij het straattheater.

Deze eenentwintigste editie be-
looft zowel op het Raadhuisplein als 
in de straten daaromheen voor de 
achtduizend festivalbezoekers die 
ook deze zaterdag weer verwacht 
worden wederom een groot feest te 
worden!



Nieuw-Avondlicht gaat halverwege volgend jaar dicht om nieuwbouw mogelijk te maken

De Kom blijft bestaan en wordt op termijn gerenoveerd

Gerardus Majella komt over enkele jaren leeg; bewoners gaan naar Nieuw-Avondlicht Zuiderhof wordt t.z.t ingericht voor bewoners die meer (zwaardere) zorg nodig hebben 

Zorg voor ouderen in de knel
door kabinetsmaatregelen

Vervolg van voorpagina

Locatiemanager Matthijs Kloek van 
Careyn Maria-Oord laat weten dat 
de rode cijfers zijn ontstaan door 
onder meer aanzienlijke kortingen 
van het Zorgkantoor op het bud-
get voor de Geriatrische Revalida-
tiezorg (GRZ). Dat is op herstel ge-
richte zorg voor mensen die in het 
ziekenhuis hebben gelegen en een 
paar dagen moeten aansterken, 
voordat zij naar huis kunnen. Mat-
thijs Kloek: “Door de betere behan-
deling wordt de ligduur steeds kor-
ter en kunnen patiënten eerder naar 
huis om daar te revalideren. Dat is 
een goede ontwikkeling, waardoor 
het GRZ-aanbod afneemt en de zie-
kenhuizen minder bedden bij ons 
huren. De afname van de ligdagen 
leidt tot minder inkomsten. Zo huurt 
de St. Maartenskliniek drie bedden 
bij Careyn Maria-Oord. Omdat ook 
door innovatieve ontwikkelingen 
binnen de gezondheidszorg patiën-
ten na een operatie steeds sneller 
naar huis kunnen – bijzondere ge-
vallen uitgezonderd – is het soms 
niet meer lonend om een nacht over 
te blijven. De St. Maartenskliniek 
beëindigt om die reden de samen-
werking met Careyn Maria-Oord.
Patiënten die na hun operatie nog 
wel voor tijdelijke opname in aan-
merking komen, kunnen in de na-
bije toekomst naar Weddesteyn als 
de nieuwbouw gereed is. Dat is veel 
dichter bij het Hofpoort Ziekenhuis 
waar ook de St. Maartenkliniek ge-
vestigd is. Dit is tevens handiger 
voor de behandelend arts en be-
spaart vervoerskosten. Ook dat gaat 
ten koste van onze onze inkomsten. 
Verder hebben wij een tegenval-
ler gehad door een aanhoudende 
griepgolf dit jaar. Dat hakte erin, als 
je weet dat 1 procent verzuim ons 
al 100.000 euro op jaarbasis kost…”

Vinkenoord sluiten?
Careyn weet nog niet wat er met 
Vinkenoord gaat gebeuren volgens 
Kloek. Sluiten is een van de scena-
rio’s. Zeker is dat de Zorgzwaar-
tepakketten (ZZP) 1 en 2 door de 
overheid niet meer gefinancierd zul-
len worden. Bij ZZP1 gaat het om 
thuiszorg zoals hulp bij stofzuigen, 
bedden opmaken en dergelijke, 
ZZP 2 staat voor de meer persoon-
lijke zorg zoals als wassen, aankle-
den, steunkousen aantrekken en-
zovoort. En ZZP 3 omvat nog meer 
zorg. Matthijs Kloek: “Als je die zorg 
wilt bieden, dan zal de klant huur 
moeten gaan betalen. De vraag is of 
hij daartoe bereid is, met name als 
de huisvesting verouderd is.”
Mocht worden overgegaan tot slui-
ting van Vinkenoord, dan zal wor-
den bekeken of de bewoners elders 
binnen Maria-Oord kunnen wonen. 
Er zullen ook mensen op den duur 
overlijden. Die woonruimte wordt 
niet meer ingevuld.
Een andere optie is om in samen-
werking met de Zonnehuisgroep 
Amstelveen te kijken of er binnen 
hun instellingen een woning is. Het 
zijn allemaal overwegingen die nog 
verder uitgewerkt moeten worden. 
“Alle mogelijkheden worden zorg-
vuldig bekeken”, aldus Matthijs 
Kloek.
Overigens is het nieuwe apparte-
mentencomplex in het voormalige 
zusterhuis op het terrein dat door 
GroenWest is opgeleverd verhuurd 
aan andere inwoners van De Ronde 
Venen. Het complex heeft dus feite-

lijk niets te maken met de zorg van 
Careyn Maria-Oord. 

Schouders eronder
Matthijs Kloek benadrukt dat ver-
lies van arbeidsplaatsen vooralsnog 
niet aan de orde is. Ook de kwaliteit 
van de geboden zorg is gegaran-
deerd. Inspelend op het beleid van 
Den Haag zullen er daarnaast meer 
vrijwilligers nodig zijn. Ook zal va-
ker een beroep gedaan worden op 
mantelzorgers.
Naar aanleiding van de verslech-
terende financiële situatie binnen 
Careyn Maria-Oord heeft Kloek tij-
dens een bijeenkomst met het vol-
tallige personeel tekst en uitleg ge-
geven. De locatiemanager: “Er wa-
ren geen protesten, integendeel, ie-
dereen toonde zich bereid om de 
schouders eronder te zetten om uit 
de rode cijfers te komen. We heb-
ben een fantastische 
ploeg medewerkers. Samen zullen 
ze altijd hun uiterste best doen om 
de best mogelijke zorg te bieden 
aan de klanten. Dat de zorg op een 
andere manier gefinancierd en uit-
gevoerd zal worden is een feit. Daar 
zullen we als samenleving erg aan 
moeten wennen. Aan de regelge-
ving kunnen we niets veranderen. 
Maar de burgers van De Ronde Ve-
nen die zorg nodig hebben, kunnen 
op ons blijven rekenen.”

Nieuw-Avondlicht
Het bericht dat zorgcentrum Nieuw-
Avondlicht aan de Dorpsstraat in 
Mijdrecht mettertijd op de schop 
gaat, berust op waarheid. “Het hui-
dige gebouw voldoet niet meer aan 
de eisen van deze tijd. Als bewoners 
overlijden wordt de woonruimte niet 
meer in gebruik genomen. Hooguit 
zijn er plannen om de ruimten te ge-
bruiken voor tijdelijke opname. De 
bedoeling is dat in de tweede helft 
van 2014 het gebouw leeg komt. 
Bewoners die er dan nog zijn krij-
gen vervangende woonruimte aan-
geboden. Vervolgens wordt het be-
staande pand gesloopt om plaats te 
maken voor nieuw, waarin ook weer 
48 plaatsen komen, deels ingericht 
als verpleeghuis en voor het andere 
deel zorgwoningen. Maar de plan-
ning is zo hard als de modder waar 
de heipalen in gaan,” laat woord-
voerster Petra van Werkhoven van 
de Zonnehuisgroep met gevoel voor 
understatement weten. “Niettemin 
kan dit moment wel als een uit-
gangspunt worden gezien,” merkt 
zij meteen op. “Eind augustus, be-
gin september wil men een informa-
tieavond organiseren voor de bewo-
ners en hun familie waarin een en 
ander uitgebreider zal worden toe-
gelicht. De bedoeling is ook dat de 
woningen van De Kom op termijn 
zullen worden gerenoveerd en met 
de jaren daarna ligt ook daar nieuw-
bouw in het verschiet. Als het nieu-
we Nieuw-Avondlicht te zijner tijd in 
gebruik zal zijn, is het de bedoeling 
om bewoners van Gerardus Majella 
naar het nieuwe pand te verhuizen. 
Gerardus Majella komt dan leeg te 
staan. Wat er dan mee gaat gebeu-
ren is nog niet bekend. Maar we 
praten nu wel over een aantal jaren 
verder. Zuiderhof is redelijk nieuw, 
dat wordt dan gebruikt om cliën-
ten die een Zorgindicatie 4 en hoger 
nodig hebben, daar een thuis te bie-
den. Gezien de snelheid van de ver-
anderingen in de zorg waarmee wij 
als zorgaanbieder worden gecon-
fronteerd, zijn er inmiddels ook ge-

sprekken met de gemeente op gang 
gekomen om te zien hoe we een en 
ander gezamenlijk met andere par-
tijen in goede banen kunnen leiden.”

Politiek ongerust
Ook de politiek liet deze week van 
zich horen. Fractievoorzitter Anco 
Goldhoorn van Ronde Venen Be-
lang liet van zijn ongerustheid blij-
ken door vragen te stellen aan het 
college van B&W over de ‘zorgelijk 
situatie’ in de zorg voor ouderen in 
gemeente. Goldhoorn wees erop dat 
Maria-Oord, onderdeel van Careyn, 
een van de grootste werkgevers van 
de gemeente is. Daarnaast ontvan-
gen veel inwoners zorg en hulp in, 
bij en door Maria-Oord. “Zoals ons 
bekend is geworden draait Maria-
Oord op dit moment met rode cij-
fers. De eerste 5 maanden is een 
verlies geleden van € 500.000. Voor 
de vestiging betekent dit concreet 
dat Vinkenoord misschien zou moe-
ten sluiten. Dat heeft te maken met 
de nieuwe regeringsmaatregelen. 
Zorgindicaties 1, 2 (1 januari 2014) 
en 3 (1 januari 2015) komen te ver-
vallen (die zitten o.a. in Vinkenoord) 
en dat bij de thuiszorg en dagop-
vang besparingsmaatregelen (ook 
in tijd) doorgevoerd gaan worden. 
Sluiting van Vinkenoord betekent 
automatisch dat de betrokken men-
sen direct of indirect zich bij de ge-
meente gaan melden. Is het niet 
voor een woning, dan is het wel 
voor zorg en in een aantal gevallen 
ook beide,” aldus Goldhoorn in zijn 
brief aan het college. “Voeg dit bij 
het niet door het Rijk vergoeden van 
de zorgzwaarte pakketten dan is 
sprake van een echt slechte situatie, 
voor zowel cliënt als verzorgende. In 
de kliniek aan de Kerklaan zit een 
dependance van de St. Maartenskli-
niek die op de nominatie staat ge-
sloten te worden omdat deze af-
deling richting Woerden wordt ver-
plaatst. Naast het verlies van direc-
te arbeidsplaatsen zal ook sprake 
zijn van een sterk verminderde in-
zet van ZZP-ers. Gezien het boven-
staande komt de uitspraak ‘er komt 
veel op ons af’ nu heel dichtbij en 
wordt de verantwoordelijkheid van 
de gemeente voor haar inwoners di-
rect voelbaar. Het exacte tijdstip van 
doorvoering van de maatregelen is 
bij Ronde Venen Belang niet be-
kend. Het lijkt erop dat de gemeen-
te niet direct financieel getroffen zal 
worden. Echter, de zorg die extern 
gezocht moet worden kan extra geld 
kosten. Daarnaast is het de vraag of 
de ‘klimhypotheek’ voor Vinkenoord, 
waar de gemeente medegarant voor 
stond, geheel is afgelost. Is dit niet 
het geval, dan loopt de gemeente 
ook hier een financieel risico”, aldus 
staat in het schrijven.

Inwoners niet de dupe
“Is het College van bovenstaande op 
de hoogte en wat gaat zij hier aan 
doen,” vraagt de fractievoorzitter 
zich af. “Aangezien de vakantietijd 
voor de deur staat en de nood blijk-
baar hoog is bij Maria-Oord dient 
dit naar onze mening de hoogste 
prioriteit te krijgen. Onze inwoners, 
zeker als het om de kwetsbaarste 
gaat, mogen niet de dupe worden. 
Gezien de urgentie zien wij graag 
op korte termijn actie van u als col-
lege in de richting van Careyn Ma-
ria-Oord, teneinde de belangen van 
tenminste de cliënten zeker te stel-
len. In de commissievergadering 
van maandag (dat was 10 juni jl. 

red.) zullen wij hier zeker aandacht 
aan besteden. Graag willen wij dan 
ook inzicht in de situatie van de an-
dere instelling(en).”

Het college onderschreef maandag 
jl. de opmerking van Ronde Venen 
Belang dat de inwoner niet de du-
pe mag worden. Het college beant-
woordde ook de vragen van Ronde 
Venen Belang waarvan de antwoor-
den nagenoeg overeenkwamen met 
wat locatiemanager Matthijs Kloek 
in het bovenstaande interview aan 
ons meedeelde.

Het sociale domein is veel in bewe-
ging en het college probeert in sa-
menwerking met partners in WWZ 
een passend antwoord te vinden. 
Dit is onder andere belegd in het 
programma Herstructurering Soci-
aal Domein, maar ook in het net-
werk WWZ naar aanleiding van het 
Uitvoeringsprogramma WWZ. 

”Verzorgstaat wordt 
afgebroken”

Maandagavond werd er in de commissie inwonerszaken en samenle-
ving (kort) over deze toch voor de bewoners belangrijke zaak, gespro-
ken. Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang had begrepen dat het 
college hier al van wist, maar begreep niet dat er nog niet over ge-
sproken was.
Wethouder Erica Spil gaf aan dat ze het wisten: “De wet decentralisatie 
zorgt er voor dat onze verzorgingsstaat wordt afgebroken. Daar kun-
nen wij als gemeente niet veel aan veranderen.
De mensen die nu in Mariaoord wonen kunnen er blijven wonen, maar 
er worden geen nieuwe meer opgenomen. Het is ook een grote zorg 
voor ons. We houden de vinger aan de pols”.

Op de vraag of er al geld vrijgemaakt zou kunnen worden, zei de wet-
houder daar weinig voor te voelen: “ Er gaat nog zoveel veranderen 
wat wij nog niet weten. Begin 2015 hoop ik dat het duidelijk is wat de 
overheid wil gaan doen en kunnen wij gaan bezien hoe we het moeten 
gaan opvangen”. Wordt wellicht vervolgd.
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Modderdag voor 
alle kinderen
Waverveen - Lekker met je han-
den in de modder roeren, heksen-
soep maken van takjes, zand en wa-
ter, een modderbad nemen of glib-
beren over een modderbaan: niet 
iets dat je iedere dag kunt of mag 
doen. Maar op vrijdag 28 juni, na-
tionale modderdag, mag ieder kind 
het Moddermonster in zich loslaten. 
Kinderopvang De Ronde Venen stelt 
de deuren van De Stal in Waverveen 
open, om één te worden met de na-
tuur. Overbodig te zeggen dat oude 
kleren aantrekken aan te raden is…
Mud Day; het is nog niet zo heel 
lang geleden ontstaan in Nepal, met 
het idee kinderen een positieve na-
tuurervaring mee te geven. En het 
succes was overweldigend, want 
vele landen volgden. En ook in Ne-
derland vieren we nu Modderdag. 
Even weg bij de televisie, de iPad, 
de computer of de Nintendo DS en 
lekker vies doen…want dat vindt ie-
der kind toch leuk? Alle zintuigen 
worden uitgedaagd om Modder-
dag mee te beleven. Ruiken, voe-
len, horen, zien! Lekker op je blo-
te voeten over een modderpad ren-
nen, taartjes van zand bakken: al-
les mag. Diana Vredenbregt, eige-
naresse van Kinderopvang De Ron-
de Venen: “Natuurbeleving vinden 
wij op onze opvang ontzettend be-
langrijk. Toen wij van Nationale 
Modderdag hoorden, waren we di-
rect enthousiast. We laten voor de-
ze dag heel veel extra zand aanvoe-
ren, en zonder water geen modder, 
dus ook dat komt er. Er zullen ver-
schillende activiteiten worden ge-
houden, waar kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 13 jaar aan kunnen deel-
nemen, ook als ze geen gebruik ma-
ken van de Kinderopvang De Ronde 
Venen. Deelname aan onze Mod-
derdag is gratis, want we vinden het 
belangrijk dat ieder kind mee kan 
doen. Gelukkig sponsoren Automo-
tive uit Zevenhoven, Kokkelink Au-
tomotive uit Wilnis en VOF van Tol 
ons initiatief.” Om een inschatting te 
maken van het aantal te verwach-
ten Moddermonsters, vraagt Diana 
mensen zich aan te melden via de-
stal@kinderopvangderondevenen.
nl.  Het grote modderfeest gaat van 
start om 15.00 uur en duurt tot 18.00 
uur, aan de Botsholsedwarsweg 8 a 
in Waverveen. Dus meld je aan en 
modder mee!
Voor meer informatie over Nationa-
le Modderdag: “www.modderdag.nl.    

Zomerconcert Christelijk mannenkoor 
Immanuel groot muzikaal feest
De Ronde Venen - Het is zaterdag 
8 juni als, na het openingswoord 
van de voorzitter van Christelijk 
mannenkoor IMMANUEL, het koor 
voorzichtig inzet met het prachtige 
lied Glory, Glory, Halleluja in een be-
werking van H.v.d.Yp, maar het welk 
uitgroeide naar een prachtig gezon-
gen slot. Het begin van een prachti-
ge avond met zang en muziek.
Diverse muzikale intermezzo’s wa-
ren te beluisteren door de bekende 
pianist Jan Lenselink en Noortje van 
Middelkoop met haar panfluit.
Prachtig uitgevoerd werd het stuk 
Somebody bigger, van S.Burka en 
J.Zijlstra. Jan en Noortje lieten ho-
ren wat er kan in een goed uitge-
balanceerd samenspel van beide in-
strumenten. Je zag het publiek er 
van genieten. Toen het koor inzette 
met de bede Alwetend Vader naar 
een bewerking van G.H.Groot En-
zenbrink en begeleiding van piano 

en panfluit was het stil in de kerk en 
het publiek begreep dat er ”iets” ge-
beurde wat niet alledaags te horen 
is. In een muziekaal intermezzo liet 
Jan Lenselink het publiek versteld 
staan van zijn kunnen, als daar een 
aaneenschakeling te horen is van 
allerlei soorten muziek. Variërend 
van licht en klassiek, film en musi-
cal, uit diverse culturen, aaneen ge-
speeld tot een herkenbaar luister-
genot.

Heel mooi
Heel mooi en integer klonk het 
mannenkoor, door beiden begeleid 
bij het zingen van “Zum Sanctus” en 
“Zum Gloria” van Frans Schubert.
Met haar panfluit vertolkte Noor-
tje diverse muziek stijlen uit de Bal-
kan waar de oorsprong licht van 
de panfluit. Van heel ingetogen tot 
heel licht, als het zingen van een 
vogeltje, weet zei haar fluitspel tot 

grote hoogte te brengen, waar-
voor het publiek haar bedank-
te met een spontaan applaus. Zeer 
sterk was het koor in de acapel-
la gezongen liederen, Benedictus 
van Ch.Gounod en Steal Away van 
M.Lister. Mede door de begeesterde 
leiding van hun dirigent Jan Verhoef, 
steeg dit tot grote hoogte en dat 
was zeker bij het publiek te merken 
die hierna het ook niet konden la-
ten dit met een applaus te belonen. 
Afgesloten werd met het mooie en 
indrukwekkend lied Dankt, Dankt 
nu allen God in een bewerking van 
J.Zwanepol, prachtig begeleid door 
piano en panfluit. Na de sluitings-
woorden van de voorzitter, zette het 
koor in met, als toegift, de negrospi-
ritual Roll, Jordan Roll, mede bege-
leid door Jan en Noortje, volgde een 
staande ovatie van het publiek, ken-
nelijk als dank voor deze zeer ge-
slaagde muzikale avond.

Feestelijke diploma uitreiking 
‘Sta Sterk’ training
De Ronde Venen - Tien weken 
lang kwamen kinderen uit gemeen-
te De Ronde Venen en daarbuiten 
bijeen in de speelzaal van de Vlin-
derbosschool voor de STA STERK 
training. De training werd georga-
niseerd door Stichting Tympaan De 
Baat en kon dankzij gemeente sub-
sidie laagdrempelig worden aange-
boden. Zij hebben samen met de 
aanwezige gasten, genoten van een 
feestelijke diploma uitreiking.

Zij werden toegesproken door de 
trainer en stagiaires. Daarna pre-
senteerden de kinderen en tieners 
met elkaar een quiz aan de aanwe-
zige gasten. Verschillende toneel-
stukjes werden van tevoren met el-

kaar bedacht. Er was onvoldoende 
tijd om nog even te oefenen voor de 
gasten binnen kwamen. Dat was na-
tuurlijk wel even spannend. De kin-
deren deden het uitstekend en aan-
gezien zij nu STERK STAAN, konden 
zij deze uitdaging heel goed aan. In 
het bijzijn van de gasten werden de 
toneelstukjes uitgespeeld, gevolgd 
door vragen aan het publiek. Hoe 
sta je sterk? Wat zijn helpende ge-
dachten? Hoe geef je je eigen me-
ning? Hoe kan je zorgen dat je mee 
kan doen met anderen? Hoe kan 
je zorgen dat anderen mee mogen 
doen en niet buitengesloten wor-
den? Hoe maak je vrienden? De 
gasten deden actief mee. Toen was 
het tijd voor het officiële gedeelte. 

Een voor een mochten de kinderen 
het diploma in ontvangst nemen en 
deze ondertekenen. Als aandenken 
aan de training ontvingen zij een 
een symbolisch cadeautje. De kin-
deren mochten uit een mand kiezen 
voor een sta sterk sleutelhanger, sta 
sterk pen of sta sterk anker muntje. 
Uiteraard met het motte STA STERK 
daarop!
De trainers Mirelle Valentijn, Roel 
van Unen en Bonnie de Ligny kijken 
terug op een geslaagde training. 
“Wat een enthousiaste groep kin-
deren om mee te werken. Als je sa-
men met leeftijdsgenoten mag wer-
ken, aan het leren omgaan met las-
tige situaties, schept dat een bijzon-
dere band”. 

Des’ree Luijt van het VeenLanden 
College wint de nationale Junior 

Biologie Olympiade 2013
Mijdrecht - De Biologie Olym-
piade Junior is voor havo en vwo 
leerlingen van klas 1, 2 en 3, die 
het leuk vinden om met biologie 
bezig te zijn. In 2013 deden 10.700 
leerlingen mee aan de voorron-
des. De 10 beste leerlingen van 
het vwo, waaronder Des’ree Luijt 
en de 10 beste van de havo, waar-
onder Ilse van Putten van het 

VeenLanden College, gingen naar 
de finale in Rotterdam van 6 t/m 
8 juni! Tijdens de driedaagse fina-
le in Rotterdam kregen de deel-
nemers colleges en practica over 
interessante biologie onderwer-
pen die verder gaan dan het bi-
ologieboek. Na afloop was er een 
pittige toets. Tot grote trots van de 
biologie docenten Bastiaan Kik-

kert en Mariska van der Ho-
ven werd Ilse van Putten 5e van 
Nederland van de havo leerlin-
gen. Des’ree Luijt tenslotte was 
zelfs de allerbeste bij de vwo leer-
lingen en zij brengt de wisselbe-
ker mee naar haar school.
Het VeenLanden College is bui-
tengewoon trots op deze excel-
lente leerlingen.

Oefening hulpdiensten op 
de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - Dinsdag 18 juni a.s. 
worden de Vinkeveense Plassen het 
toneel van incidenten. Verschillen-
de hulpdiensten waaronder VRU 
brandweer, politie, gemeente De 
Ronde Venen, Waternet, het recre-
atieschap en naar verwachting de 
dienst luchtvaart van de KLPD ne-
men deel. Om de hulpdiensten ge-
oefend te houden voor mogelijke in-
zetten op de Vinkeveense Plassen 
vindt deze grote oefening met diver-
se incidenten plaats.

Waarom deze oefening?
De VRU brandweerposten oefenen 
wekelijks om voorbereid te zijn op 
mogelijke incidenten. Grootschali-
ge oefeningen worden slechts een 
paar keer per jaar gehouden. Het 
doel is om de samenwerking tussen 
de verschillende hulpverlenings-
partners en de brandweerploegen 
verder te oefenen. Een incident zo-
als 18 juni a.s. wordt beoefend, kun-
nen de hulpdiensten echt meema-
ken. Gezamenlijk oefenen is van ´le-
vensbelang´ voor hulpdiensten zo-
dat ze tijdens een inzet blindelings 
met elkaar kunnen samenwerken. 
Oefeningen trekken vaak veel be-
kijks. Dat is goed, want dat maakt 
het realistischer. De oefening levert 
een positieve bijdrage aan de vak-
bekwaamheid van de medewerkers 
van de hulpdiensten.

Wat merkt u ervan?
Bij de oefening worden diverse in-
cidenten nagebootst. De primaire 
hulpdiensten worden gealarmeerd. 
Door een juiste coördinatie en com-
municatie moet een beeld worden 
verkregen van de omvang van de in-
cidenten. Daarna worden de overige 
diensten gealarmeerd.

Samen moeten ze door een juiste 
taakverdeling de situatie onder con-
trole krijgen. Van 14.00 tot ongeveer 
22.30 uur wordt de rechterzijde van 
eiland vier, het gedeelte voor club-
schip WVA (Baambrugse Zuwe in 
Vinkeveen), afgesloten.

Dit wordt met borden aangege-
ven. Vanaf 19.00 uur start de oefe-
ning. Enige (geluids)overlast door 
het snelvaren en door een helikop-
ter kan niet worden voorkomen.
Er wordt geprobeerd de overlast tot 
een minimum te beperken.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met de heer Bart Rich-
ter, teamleider Opleiden, Trainen & 
Oefenen bij VRU brandweer, bereik-
baar op (088) 878 3981 of b.richter@
vru.nl. De Veiligheidsregio Utrecht is 
een samenwerkingsverband van de 
26 Utrechtse gemeenten. De VRU 
coördineert de veiligheid van alle in-
woners in de provincie Utrecht.

“Heksen en liegbeesten” 
op De Trekvogel
Mijdrecht - Op dinsdag 4 juni voer-
den de kleuters van OBS De Trekvo-
gel de kleutermusical “Heksen, lieg-
beesten en wat daarmee gebeur-
de….” op. ’s Morgens eerst voor de 
kinderen van de school en ’s avonds 
voor hun ouders en opa’s en oma’s. 
Het was een groot spektakel. In 
plaats van gewone kinderen bij een 
musical, waren er deze keer heksen, 
liegbeesten, politieagenten, vertel-
lers en professors. 
De heksen hadden de gewone kin-
deren omgetoverd in liegbees-
ten. De liegbeesten wilden eigen-
lijk weer gewoon kinderen worden, 
maar de heksen wisten niet meer 

hoe dat moest. Eerst werd de hulp 
van de politie ingeroepen en la-
ter ook nog van twee knappe pro-
fessors. Door middel van een dans-
je, kwam alles gelukkig weer hele-
maal goed. 
Iedereen zag er prachtig uit. Van de 
heksen zou je bijna bang worden, 
maar gelukkig viel het mee!
De vaders en moeders, opa’s en 
oma’s hebben genoten van het 
zang-, dans- en acteertalent van 
hun kinderen en kleinkinderen.
Na afloop was er voor alle kinderen 
limonade en ijs en werd er nog lang 
nagepraat over deze prachtige voor-
stelling.

Jubileum Johannes 
Hospitium Wilnis
Wilnis - Op 30 mei jl. bestond het 
Johannes Hospitium in Wilnis 15 
jaar. Sinds 1998 is het hospice een 
begrip in De Ronde Venen. Een huis 
waar liefdevolle zorg met veel aan-
dacht wordt gegeven aan mensen 
in hun laatste levensfase. Natuur-
lijk werd dit derde lustrum gevierd. 
Er was een sponsortocht georga-
niseerd door Wilnis en Vinkeveen, 
waarbij vrijwilligers en medewer-
kers bijna € 5000,- bijeen liepen. De 
opbrengst hiervoor is bestemd voor 
nieuw meubilair van de bewoners-
kamers, een kunstobject dat wordt 
gerealiseerd door een groep jonge 
kunstenaars van de Rietveldacade-
mie in Amsterdam en een gedeel-
te van de opbrengst gaat naar ge-

zondheidszorgprojecten in Oost 
Europa, waar het hospice contac-
ten mee heeft. De lopers werden 
ingehaald met de vrolijke klanken 
van het Shantykoor uit Vinkeveen. 
Daarna was er een gezellige recep-
tie in de feesttent op het terrein van 
CSW (achter het hospice) met een 
weerzien van oud-vrijwilligers, -be-
stuursleden en -medewerkers . O.l.v. 
de Singing Factory werd een mee-
slepende flashmob uitgevoerd, die 
de tent op zijn spanten deed schud-
den. Deze dag was voor medewer-
kers, vrijwilligers en bestuursleden 
een stimulans om gewoon weer ver-
der te gaan met het dankbare werk 
dat al zoveel jaar plaatsvindt in onze 
gemeenschap.





DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichtinG thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

INFORMATIEF
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Savoydancers

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

De Savoydancers lijken wel met de boot uit Amerika te komen. Ze ne-
men ons mee terug in de tijd naar de vorige eeuw bij hun dansen op 
swingende jazz muziek. Hun stijl heet lindyhop en is ontstaan in de ja-
ren ’20 in Harlem, New York. Het is een vrije losse dansstijl met uitbun-
dige bewegingen. De dans werd geboren in de Savoy balllroom, ook 
wel ‘home of the happy feet’ genoemd. 
De Savoydancers zijn met zijn zessen en zetten een wervelende dans-
act neer. Ze treden op in binnen- en buitenland met boogie woogie 
bands. Soms doen ze of ze een lange reis achter de rug hebben, ko-
men met hun koffers op. Soms komen ze als Bonnie en Clyde of als 
andere spannende types. Maar reken erop dat het swingt straks in De 
Hoef op Stroomzicht. 
Jaap Dekker zal met zijn sterke pianospel de dansers ondersteunen. 
Samen gaan ze de boel op stelten zetten. Welkom op Chazz 2013.

Ria Waal

De opbrengst van het Chazz festival komt geheel ten goede 
aan schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, 
Tanzania en Nepal. Daarmee willen we bijdragen aan de armoede- 
bestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over 
ons op www.sosderondevenen.nl 

Mijmeringen
De avond
4 daagse

Afgelopen week was het weer zover. Drukte in de straten vroeg op 
de avond, slierten van kinderen wandelend, lopend en heen en weer 
stuiterend in een lange rij, vlaggen die her en der te zien zijn met de 
logo’s van de deelnemende scholen en vooral veel lawaai. De avond 
4 daagse werd weer gelopen met dit jaar een mooi kadootje in de 
vorm van prachtig, droog zomerweer. Weken van te voren gaf mijn 
oudste al aan dat hij zeker weer de avond 4 daagse wilde lopen. Dat 
kan natuurlijk en het stond al tijden in de agenda, maar op het mo-
ment suprême vind ik het altijd weer even een gedoe. Op tijd van je 
werk zijn, zorgen dat er vroeg gegeten kan worden want om 18.15 
is het verzamelen voor de 5 kilometer. Je word een beetje geleefd in 
zo’n week en er is maar een manier om er mee om te gaan, namelijk 
je volledig er aan over te geven.

En dat deden we dus. Werkschema’s ombuigen om op tijd thuis te 
zijn, afspreken wie wanneer meeloopt en vooral zorgen voor drinken 
en eten onderweg. Ja, 5 kilometer lopen doe je niet zomaar, daar heb 
je energie en vocht voor nodig. Ergens in het nieuws was al een kri-
tische opmerking geplaatst dat het een snoepfestijn was in plaats 
van een wandelfestijn. Ik vraag me af of diegene echt goed gekeken 
heeft. En als het zo was, dan lijkt het me in deze tijd van obesitas bij 
kinderen nog steeds beter als ze snoepen en met plezier bewegen 
met hun leeftijdsgenoten dan alleen maar snoepen, toch? Een oud 
gebruik bij de avond 4 daagse is een sinaasappel of citroen door de 
midden met een pepermuntje erin gedrukt en dan een zakdoek er-
omheen gewikkeld. De kinderen lopen dus met een stuk fruit in een 
zakdoek om daaraan te likken en het ziet er een beetje vreemd uit, 
maar kennelijk is het wel lekker. En ook dat vind ik nog niet getuigen 
van alleen maar snoepen, eerder een bijzondere traditie.

Dag een was ik van start gegaan met de jongste die het graag wil-
de proberen. Dit was nu wel typisch een geval van ik snoep liever 
dan ik wandel, dus na 800 meter hield hij het voor gezien. Ik vond 
het prima, als jochie van vijf hoef je echt niet alles meteen mee te 
kunnen en willen doen. Even meemaken hoe het nu is, geeft dan 
voor volgend jaar tenminste een reëel beeld. Op dag twee ging ik 
met de oudste en wist ik dat we lekker 5 kilometer gingen doen. De 
kinderen lopen meestal in groepjes en stuiteren wat heen en weer, 
waardoor de ouders ook lekker bij kunnen kletsen met elkaar. Als je 
dan ook af en toe wel contact hebt met je kind is het helemaal per-
fect. Deze dag gebeurde er namelijk iets afwijkends. Bij de start kre-
gen alle kinderen een reclame rugzakje in hun handen geduwd met 
daarin een petje, een ontbijtkoekje (oh alweer suiker) en het aller-
ergste EEN FLUITJE !!! Welke sadistische idioot deze reclame actie 
heeft bedacht moet volgend jaar gedwongen de 10 kilometer mee-
lopen, terwijl alle kinderen, ik herhaal alle kinderen keihard op dat 
pokkefluitje fluiten. Met als bonus dan het tunneltje vlakbij het bus-
station en als extra sanctie mag diegene dan niet zijn vingers in de 
oren stoppen. Het recept namelijk voor zere oren en slechthorend-
heid. Maar dat laatste was waarschijnlijk al het geval, iemand moet 
toch gezegd hebben dat het misschien niet zo’n goed idee is om 
honderden stuiterende kinderen te voorzien van een fluitje ??? Maar 
er is niet naar geluisterd, want op dag 2 liep dus de hele horde met 
die vreselijke fluitjes. Al die fluitjes, vooral in de tunnel sneden door 
ieders oren. Mijn oudste moest huilen van de pijn, want als je buis-
jes in de oren hebt, kunnen sommige geluiden heel vervelend bin-
nenkomen. Maar ook zonder buisjes was het een vervelende erva-
ring, ook ik liep met mijn vingers in de oren. 

Ik was vast niet de enige die er niet blij mee was, maar een knappe 
ouder die zo’n net gekregen fluitje dan kan afpakken van het kind. 
Laat staan als het gaat over een immens grote groep kinderen, daar 
kun je met alle mooie pedagogische maatregelen van de wereld er 
nog steeds helemaal niks mee. Ja, later als individu aanspreken dan 
kan het wel. Want gelukkig waren de dag erna aanzienlijk minder 
fluitjes te zien maar vooral te horen. Ik ga verder geen reclame ma-
ken voor die idioten, maar alle ouders die hebben meegelopen we-
ten waarover ik het heb. 

Laten we dan gewoon afsluiten zoals het hoort. Met een ze leefden 
nog lang en gelukkig. Want met medaille, wandeldiploma en stoere 
sticker van de avond 4 daagse wandel je zo de paden op , de lanen 
in vooruit met flinke pas. 

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Mijdrecht, S.van Rummelaarstraat: Witte kat met lapjesvlekken op 

rug en kop. Grijzige staart en erg schuw. Is 5 jaar oud.
- Wilnis, omgeving Wilnisseziel: 12 jaar oude kat. Tijgerachtig met 

bruin. Heet Gijsje.
- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge ongecastreerde cyperse kater. 

Op rug grijze brede strepen. Rood gekleurd om nek. Gechipt. Heet 
Rasher.

- Uithoorn, Bertram: Tamme bruine eend. Kan niet vliegen. Heet 
Guusje.

- Uithoorn, A. Verweylaan: Schildpadpoesje van 6 jaar. Is klein en 
aanhankelijk

- Uithoorn, A. Verweylaan: Grijs langharige boskat van 15,5 jaar. De 
kat heet Juul.

- Vinkeveen, omgeving Prins Bernhardlaan: Grijs-witte poes, zwart 
gestreept, witte pootjes.

Gevonden:
- Abcoude, Peppinghof: Cyperse katertje. Heeft een bandje om van 

de dierenbescherming.
- Abcoude, omgeving Leeuwenburg: Wit-grijs cypers poes van onge-

veer 6 maanden oud.
- Mijdrecht, omgeving Shell N201: Konijn
- Mijdrecht, Oostlanderweg: Rood-witte kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Hij wil graag naar 

buiten kunnen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Zaterdag 22 juni
www.chazz.nl

Stroomzicht, Westzijde 50,
De Hoef 

Wij zorgen voor een goed gestemde piano voor Jaap Dekker

Multi Mondo organiseert: 
Vrouwenfeest

Mijdrecht - Multi Mondo orga-
niseert op 21 juni a.s. een Vrou-
wenfeest in de Meijert voor vrou-
wen vanaf 14 jaar. Wij willen 
graag vrouwen uit diverse cul-
turen op een ontspannen wijze 
met elkaar in contact brengen. 
Het belooft een afwisselende 
avond te worden: Namens Jazz 
en showballet Nicole zal een se-
lectiegroep optreden. Ziana geeft 
een modeshow om nooit te ver-
geten met prachtige bruids- en 
galakleding. Er is tevens gele-
genheid om een henna tatoea-
ge te zetten
Tussendoor is er gelegenheid om 
met elkaar te praten en te dan-

sen op swingende muziek van DJ 
Basma, en te genieten van heer-
lijke hapjes. Inloop vanaf 18:00 
uur, de avond eindigt uiterlijk om 
24.00 uur.
Entree is slechts 4,00. Het feest 
wordt gehouden in Partycentrum 
De Meijert, aan de dr van der 
Haarlaan in Mijdrecht.

Aanmelden is niet verplicht, 
maar wel wenselijk, zodat wij een 
beeld krijgen van het aantal be-
zoeksters op 21 juni.

Aanmeldingen kunnen gemaild 
worden naar: hedy@hadja.nl of 
nfo@multimondo.nl.

Tympaan-De Baat overhandigt 
het tiende levensverhaal
De Ronde Venen - Vorige maand 
was het feest bij de familie Van Ros-
sum. Vrijwilliger Mia Bakker heeft 
enkele maanden samen met de heer 
C. van Rossum gewerkt aan zijn le-
vensverhaal. De heer Van Rossum is 
een goede verteller en woont al zijn 
hele leven in de gemeente De Ron-
de Venen. Zijn kinderen smullen van 
zijn verhalen, maar wilde voor hun 
kinderen graag de geschiedenis van 
hun vader vastleggen op papier.
Heeft u een interessant levensver-
haal? Kunt u uren vertellen over uw 
leven? En wilt u dit laten optekenen 
in een levensboek? Dan zijn wij op 
zoek naar u. Een levensboek biedt 
een tastbare terugblik op uw leven. 
Een boek waarin uw persoonlijke 
verhalen staan, die een indruk ge-
ven van uw leven. 

Onze vrijwilligers helpen u graag 
met uw levensboek. In een reeks 
van 8 tot 10 gesprekken kijken zij 
met u terug op gebeurtenissen die 
voor u van belang waren. Daarna 
worden deze verhalen door de vrij-
williger uitgewerkt tot een boek. Na 
uw goedkeuring heeft u een prach-
tig document met hierin uw per-
soonlijke verhalen. Leuk om zelf te 
houden, maar ook een prachtig ca-
deau voor kinderen en kleinkinde-
ren.
Wilt u hieraan meewerken? Neemt 
u dan contact op met Tympaan-De 
Baat via: per of telefoon: (0297) 230 
280 of via e-mail: n.verhoek@stdb.
nl. De kosten voor aanmelden be-
dragen eenmalig 10,00. Om in aan-
merking te komen voor het levens-
boek moet u 75 jaar of ouder zijn.

De Botshol excursies 
komen er weer aan

De Ronde Venen - Botshol be-
staat uit twee grote plassen, ge-
naamd de ‘Grote Wije’ en de 
‘Kleine Wije’, die door een doolhof 
van nauwe en deels dichtgroei-
ende doorgangen met elkaar zijn 
verbonden. 
In de Botshol leven bijzondere 
vissen, reptielen, vogels en an-
dere diersoorten. Door het brak-
ke water groeien er zeer zeld-
zame waterplanten zoals het 
groot nimfkruid en kranswieren. 
Het krabbenscheer en het groot 
blaasjeskruid (een merkwaardig 
vleesetend waterplantje) kunnen 
plaatselijk zeer massaal voorko-
men.
De IVN-gidsen gaan er graag 
met je op uit in dit mooie, stille en 
afwisselende gebied.
Tijdens de roeiexcursie gaan we 
op zoek gaan naar kranswieren, 
de welriekende nachtorchis, rie-
torchis, ringslangen en libellen 

en vanaf gepaste afstand zien we 
de lepelaarkolonie. Wellicht vliegt 
er een buizerd over of een ande-
re grote roofvogel zoals de havik 
of bruine kiekendief. Ga mee, ge-
niet van de oogstrelende omge-
ving en laat je verrassen.
De data van de excursies zijn: 
dinsdag 18 juni van 19 uur tot 21 
uur , zondag 23 juni van 10 uur 
tot 12 uur.
zaterdag 6 juli van 10 uur tot 12 
uur. Ze verzamelen óf bij roeibo-
tenverhuur Verweij, Botshol 14, 
1391 HP Abcoude.
Als je de weg niet weet, 30 minu-
ten eerder op het Kloosterplein in 
Vinkeveen. Aanmelden voor de-
ze excursie kan bij Marianne van 
den Bosch 02 97 25 72 87 of bij 
Patrick Heijne 02 97 23 08 90. De 
kosten zijn voor IVN-leden en do-
nateurs 4 euro en voor niet-leden 
5 euro per persoon (graag gepast 
geld meenemen).
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Voorspeelavond keyboard/ 
el. piano met drums

En wéér is er een huwelijksdiamant 
wat blinkt!
Mijdrecht - Wij hebben het al zo 
vaak gezegd: De Ronde Venen is 
een rijke samenleving waar het hu-
welijksjuweeltjes betreft. Als die in 
geldelijke waarden konden worden 
omgezet waren er nooit meer tekor-
ten bij de gemeente… Maar laat het 
toch maar lekker exclusief blijven in 
het leven van twee mensen die el-
kaar 60 jaar geleden het jawoord 
geven. Dat was in dit geval op 6 juni 
1953 te Wilnis. Toen trouwden Henk 
Oudshoorn en zijn Elisabeth (Bep…) 
van der Vaart in het gemeentehuis 
in Wilnis voor de wet en op diezelf-
de dag in de NH kerk aan de Konin-
gin Julianastraat. Henk Oudshoorn 
is geboren op 6 maart 1927 op de 
Westerlandweg in Mijdrecht, Elisa-
beth in een boerderij aan de Oud-
huijzerweg in Wilnis op 25 februa-
ri 1931. Die boerderij stond en staat 
op de plaats waar nu de Rolf en 
Aartje Verkaik wonen. Eigenlijk viert 
het echtpaar een dubbel jubileum, 

want zij wonen sinds hun huwelijk 
in hun huis aan de Hoofdweg. Henk 
en Bep herinneren zich nog dat er 
voor en achter het huis en de tuin 
ooit koeien liepen in het land. Die 
waren van boer Van Selm. De wo-
ning aan het korte stukje Hoofdweg 
tussen de rotonde en de Prins Bern-
hardlaan stond destijds aan de rand 
van Mijdrecht en je keek uit over de 
weilanden. De woonwijk erachter 
bestond toen niet.

Uit het huwelijk werden twee zo-
nen en een dochter geboren. Henk 
en Bep genieten van hun vijf klein-
kinderen een achterkleinkind. Hoe 
hebben zij elkaar ontmoet? Bep: 
”Mijn nicht was getrouwd met de 
toenmalige wethouder Piet van 
Dam. Daar paste ik wel eens op de 
kinderen. Piet was voorzitter van de 
Vereniging van Plattelandsjonge-
ren. Henk was de secretaris en die 
kwam nogal eens bij Piet langs om 

zaken voor de vereniging te bespre-
ken. Dat was ook op een avond zo. 
Toen mijn nicht thuis kwam en Piet 
opstapte, ging ik met hem mee om 
eveneens naar huis te gaan. Piet 
was zo galant om mij toen thuis te 
brengen in Wilnis. Zo is het begon-
nen… en we zijn altijd bij elkaar ge-
bleven.”

Actief in het leven
Henk studeerde in Utrecht, vervul-
de zijn militaire dienstplicht en ging 
aan het werk. Eerst tien jaar als ver-
zekeringsinspecteur en trad ver-
volgens in dienst van de Campi-
na melkunie. Daar heeft hij 29 jaar 
een hoofdrol in een administratie-
ve functie bekleed. Daarnaast had 
Henk veel nevenfuncties op soci-
aal-maatschappelijk niveau. Zo was 
hij gemeenteraadslid in de jaren ze-
ventig, met burgemeester Haitsma 
en wethouder Jan Brugmans in de 
gelederen van het college. Maar hij 

was ook penningmeester van De 
Meijert en ouderling bij de NH-kerk. 
Al met al was hij zeventig uur in de 
week actief. Henk kreeg een Ko-
ninklijke Onderscheiding in de Orde 
van Oranje Nassau. Bep was welis-
waar huisvrouw maar vervulde haar 
plicht in het maatschappelijk werk 
binnen de locale gemeenschap. Sa-
men met Henk reist zij graag, vroe-
ger veel naar bijzondere bestem-
mingen in het buitenland. Tegen-
woordig blijft het bij het eigen land. 
Dat is ook mooi. Henk wandelt heel 
graag en was vroeger echt een kilo-
metervreter. Dat is hij nu niet meer, 
maar bewegen is wel zijn doel. En 
zijn hersens trainen bij filosofische 
vraagstukken en dergelijke. Ook de 
Bijbel is bij hem en Bep een belang-
rijke wegwijzer in het leven.
Burgemeester Maarten Diven-
dal kwam persoonlijk het bruids-
paar feliciteren en nam het inmid-
dels zeer bekende en graag gewilde 
boek ‘De Plassen’ als cadeau mee. 
Hij onderhield zich op een pretti-
ge en informele wijze met de beide 
echtgenoten die nog prima van lijf 
en leden zijn. De ‘burg’ wilde graag 
weten wat nu wel het geheim was 
om zo lang een huwelijk in stand 
te houden en dan nog steeds ver-
liefd op elkaar te zijn. Tja… De ge-
meente zelf had tevens voor een 
mooi bloemstukje gezorgd. Te mid-
den van de talrijke felicitatiekaarten 
was ook een felicitatiebrief van Zij-
ne Majesteit Koning Willem-Alexan-
der en van de Commissaris van de 
Koning in de provincie Utrecht, Roel 
Robbertsen. Kortom, het echtpaar 
voelde zich bepaald niet ‘vergeten’ 
op deze heugelijke dag.
Dat doet de redactie van de Nieu-
we Meerbode u ook niet: nogmaals 
van harte gefeliciteerd met dit ge-
luksmoment in uw leven. Gezien de 
gezondheid en als het u gegeven is 
zou u best nog een stapje verder 
kunnen komen op uw gezamenlijke 
levenspad. Da’s vijf jaar verder. Ko-
men we dan weer op bezoek!

Excursie naar het Fort
Mijdrecht - Afgelopen week gin-
gen de groepen 5 en 7 van de 
Twistvliedschool op excursie naar 
het Fort bij Uithoorn. Dit Fort is on-
derdeel van de Stelling van Am-
sterdam en wordt ook wel Fort 
Amstelhoek genoemd. Dit vesting-
werk is opgenomen op de lijst van 
werelderfgoederen. 
Het stenen fort is van 1911 en 
vormt een uitstekende bron van in-
formatie voor geschiedenislessen.

In de Genieloods vertelde enthou-
siaste gids Pieter Voorwinden eerst 
het één en ander over De Stelling 
van Amsterdam.
Daarna werd de groep in twee-
en gedeeld. Eén groep volgde het 
mooie natuurpad van 1,5 km rond-
om het Fort en loste een kruis-
woordraadsel op aan de hand 
van informatiebordjes. De ande-
re groep ging met Pieter mee het 
Fort in om alle verhalen te horen 

en met eigen ogen te zien hoe 321 
manschappen er vroeger hun tijd 
doorbrachten. 
Na een versnapering halverwege 
werden de groepen omgewisseld.
Een paar hoogtepunten waren de 
wandeling met eigen zaklantaarn 
door de lange, soms natte, don-
kere gangen en het naar beneden 
rollen van de heuvel bovenop het 
Fort. Het was een mooie en leerza-
me dag voor alle kinderen.

Groep 1 t/m 8 Twistvlied-
school krijgt Engelse les
Mijdrecht - Vanaf dit schooljaar 
wordt in alle groepen op de Twist-
vliedschool Engels gegeven. Er zijn 
een aantal voordelen van het le-
ren van een extra taal op een jon-
ge leeftijd. Op de eerste plaats heb-
ben jonge kinderen nog geen moei-
te met het uitspreken van bepaal-
de klanken, ze pakken de uitspraak 
van een vreemde taal makkelijk op. 
Daarnaast worden de taalgebieden 
in de hersenen van kleuters extra 
gestimuleerd bij het leren van een 
taal. Hier hebben ze bij hun eerste 
taal, maar ook later bij het leren van 
andere talen, voordeel van. Het der-
de voordeel van het vroeg aanleren 
van een vreemde taal is het feit dat 
jonge leerlingen spelenderwijs in 
aanraking komen met een vreemde 
taal, waardoor ze vooral met plezier 
een nieuwe taal leren. 
Om de effectiviteit van dit vroege 
onderwijs te garanderen, is het wel 

belangrijk dat er een doorlopende 
leerlijn wordt gehanteerd op school. 
Daar is dit schooljaar op de Twist-
vliedschool hard aan gewerkt. In 
de herfstvakantie hebben de leer-
krachten een studiereis naar Can-
terbury gemaakt, waar nascholing 
plaatsvond, zodat iedere leerkracht 
een goed eigen vaardigheidsniveau 
heeft. Ook is er een nieuwe Engelse 
methode gekozen, waarbij de jon-
ge kinderen door middel van liedjes, 
versjes en prentenboeken spelen-
derwijs Engels leren. In de hogere 
groepen ligt de nadruk van de les-
sen op de communicatie.
Om te vieren dat er daadwerkelijk 
gestart kan worden in alle groepen 
werd er afgelopen woensdag een 
Engels feestje gevierd. De Engelse 
vlag werd gehesen, er was een En-
gels lied, waarbij alle kinderen mee-
zongen en er werden Engels spelle-
tjes gedaan.

Splinternieuwe combinatie
Regio - Een splinternieuwe C1 
combinatie voor de rijles is maan-
dag 3 juni afgeleverd bij Alblas ver-
keersschool. Dit voertuig is be-
doelt voor de rijles voor het nieu-
we C1 rijbewijs, ook wel het cam-
perrijbewijs genoemd. (tot 7500 kg) 
Deze fantastische aanwinst maakt 
dat Alblas een unieke complete ver-

keersschool is. Vanaf 1984 geeft Al-
blas alle soorten rijbewijs opleidin-
gen. ‘’Om die reden willen we met 
deze investering bij blijven in de 
markt. Onze insteek is dat we hier-
mee naar alle tevredenheid weer 
nieuwe rijbewijzen winnen voor te-
vreden leerlingen’’, aldus Frank Kor-
las van Alblas verkeersschool

Fordrijders zijn van harte welkom bij het autobedrijf van Co Peek

Autobedrijf Peek Fordspecialist in De Ronde Venen
Mijdrecht/Uithoorn - Nu Ford-
dealer Van Bunningen in Uithoorn 
zijn vestiging heeft gesloten, hoe-
ven eigenaren en berijders van dit 
merk personenauto’s en bedrijfswa-
gens niet al te lang te zoeken naar 
een verafgelegen dealer of gere-
nommeerd autobedrijf voor nieuwe 
Fords en onderhoudsbeurten. Au-
tobedrijf Peek aan de Rendements-
weg 20 in Mijdrecht, biedt hiervoor 
zijn diensten aan. Bij dit bekende en 
reeds 35 jaar bestaande autobedrijf 
kunnen zij hun voertuig deskundig 
laten onderhouden en repareren. 
Indien nodig kan men gebruik ma-

ken van vervangend vervoer. Auto-
bedrijf Peek is weliswaar geen offi-
ciële Forddealer, maar wordt wel ge-
zien als een Fordspecialist vanwege 
de jarenlange ervaring met dit merk. 
Veel rijders van een Ford zijn al lan-
ge tijd tot tevredenheid klant bij dit 
autobedrijf. Komt bij dat ook bijzon-
dere reparaties die buiten het gang-
bare onderhoud vallen, hier toch 
kunnen worden uitgevoerd. Dat is 
biedt iets extra’s waar je als rijder 
van een Ford een vertrouwd gevoel 
bij krijgt. Bedoeld worden reparaties 
waarvoor normaliter de hulp wordt 
ingeroepen van of uitbesteed wor-

den aan een ander gespecialiseerd 
bedrijf. Dat is bij Peek niet nodig ge-
let op het vakmanschap en vaardig-
heden van de garagemonteurs die 
de scepter zwaaien in de 500 vier-
kante meter grote werkplaats. Bui-
ten de auto’s van het merk Ford 
onderhoudt en repareert men hier 
ook auto’s van allerlei andere mer-
ken. Ook die berijders kunnen hier 
terecht en dat zijn er intussen niet 
weinig. En wie gaat voor een nieuwe 
Ford, ongeacht het type, kan bij Au-
tobedrijf Peek zijn of haar favoriete 
wagen kenbaar maken. Tevens kun-
nen auto’s geleased worden.

Betaalbare occasions
In de 1.200 vierkante meter show-
room zijn bovendien (gebruikte) au-
to’s van diverse merken te koop. Ze 
worden verkocht met garantie (Best 
Car Selection) en voorzien van een 
certificaat dat betrekking heeft op 
de Nationale Auto Pas (NAP) waar-
bij gegarandeerd wordt dat de ki-
lometertellerstand van de wagen 
juist is. Er zijn hele mooie occasions 
bij! In deze dure tijden is het pret-
tig te weten dat die tegen zeer be-
taalbare prijzen worden aangebo-
den. Kijkt u maar eens bij occasi-
ons op de website HYPERLINK “ht-
tp://www.copeek.nl” www.copeek.
nl. Echt de moeite waard! Daar kunt 
u trouwens veel meer interessan-
te informatie zien en lezen over dit 
autobedrijf en wat er allemaal aan 
service voor u en uw auto geboden 
wordt. Kortom, bij Autobedrijf Peek 
bent u verzekerd van deskundig ad-
vies, snelle service en een klant-
vriendelijke bediening. U kunt er te-

recht voor nieuwe en gebruikte au-
to’s, APK, reparatie en onderhoud 
van alle merken personen- en be-
drijfswagens, roetmeting van die-
sels, aanschaf en inbouw accessoi-
res, trekhaken, radio’s, navigatiesy-
stemen, carkits, airconditioningsy-
stemen, alarmen en nog veel meer. 
En wie een kampeerauto heeft is 
hier net zo welkom.

“Wij leveren zowel nieuwe als ge-
bruikte auto’s en bedrijfsauto’s aan 
particulieren en bedrijven. Daar-
mee hebben wij al jaren lang in De 
Ronde Venen een goede naam op-
gebouwd. Dat geldt tevens voor al 
onze andere activiteiten op autoge-
bied, zoals reparatie en onderhoud,” 
vertelt Co Peek, wiens autobedrijf 
dit jaar al weer elf jaar in het ruime 
pand aan de Rendementsweg is ge-
vestigd. “Ons autobedrijf heeft nog 
meer te bieden dan alleen maar ver-
koop van nieuwe en gebruikte wa-
gens van diverse merken en het on-
derhoud aan auto’s. Wij maken ook 
deel uit van het wijdvertakte net-
werk van Bosch Car Service, een 
organisatie die automobilisten een 
breed pakket aanbiedt in onder-
houd en mobiliteitservice. Wie daar-
over meer wil weten kan het bes-
te inloggen op onze website. Maar 
u bent natuurlijk zelf ook van harte 
welkom in ons autobedrijf. Voor na-
dere inlichtingen of onderhoud aan 
uw Ford, mocht u op zoek zijn naar 
een vervangend autobedrijf nu onze 
collega in Uithoorn ermee gestopt 
is. Een vrijblijvend bezoek kan geen 
kwaad om u te oriënteren, toch?”
Tel. 0297-281458.

Wilnis - Donderdag 20 juni wordt 
er door de drumdocent Maarten 
Rongen en keyboarddocent Peter 
van Marle een voorspeelavond 
georganiseerd in de voormalige 
basisschool Veenzijde, Wagen-
maker 99 in Wilnis. Ze laten de 
leerlingen bekende popsongs sa-
men spelen en de leerlingen spe-

len ook wat solo. Heeft u altijd al 
eens drums, keyboard of el. pia-
no willen spelen, dit is uw kans 
om op een informele manier ken-
nis te maken met de lesmoge-
lijkheden. De lessen staan open 
voor alle leeftijden. De voorspeel-
avond begint om 18.00 uur en is 
om 19.00 uur afgelopen.





De Ronde Venen - Met een nipt 
verschil is Jan de Boer kampioen 
van Denk en Zet/Advisor geworden. 
Nadat de Boer in de 27 e ronde de 
koppositie op de ranglijst van kam-
pioen van vorig seizoen Kroon had 
overgenomen werd hij steeds door 
anderen belaagd. Met nog 14 ron-
den te gaan lukte het Jan echter 
tot het eind toe steeds de kopppo-
sitie vast te houden. Met name zijn 
goede resultaten in de bondswed-
strijden droegen hiertoe bij. Van de 
laatste 4 wedstrijden wist hij er 3 te 
winnen. In de interne competitie be-
haalde hij uit de laatste 10 partijen 
51/2 punt; 3 x verlies, 3 x remise en 
4 x winst. De winstpartijen werden 
echter wel gehaald toen het er op 
aan kwam; in de laatste 4 ronden 
werd er respectievelijk gewonnen 
van Henk Kroon, remise gespeeld 
tegen Bram Broere en vervolgens 
gewonnen van Harris Kemp en Gert 
Jan Smit! Deze prachtige serie le-
verde Jan terecht het kampioen-
schap op. Met name de winst in de 
laatste partij was zowel technisch 
als psychologisch van hoog niveau. 
Directe concurrent Jeroen Vrolijk 
wist zijn partij tegen Ron Klinkha-
mer vrij snel tot winst te brengen 
en stond hierdoor opdat moment 
virtueel aan de leiding.Winnen was 
voor de Boer opdat moment de eni-
ge optie om als eerste te eindigen. 
Middels zijn inmiddels kenmerken-
de stijl, rustig, secuur schakend en 
een klein voordeeltje geleidelijk uit-
bouwend wist Jan echter netjes de 
winst en daarmee het kampioen-
schap binnen te halen.

Wisselen
Wat de overige plaatsen binnen het 
eerste team betrof, dit was geduren-
de de tweede helft van de compe-
titie een stuivertje wisselen. Harris 
Kemp maakte zijn come back weer 
in het eerste en eindigde, zijn rating 
waardig op een knappe 3e plaats. 
Dit ging ten koste van Thierry Siec-
ker die een slecht schaakjaar draai-
de en dit moet bekopen met een 
plaats in de onderste regionen van 
het tweede team.
De kampioen van de laatste 2 jaren, 
Henk Kroon, draaide ook een slech-
te 2e helft met op een gegeven mo-
ment zelfs 7! verlies partijen achter-
een, middels 2 overwinningen op de 

valreep op Peter de Jonge en Har-
ris Kemp wist hij net nog zijn 4e plek 
veilig te stellen. Met Peter de Jonge 
is meteen de tweede nieuwkomer 
in het eerste genoemd. Hij mag het 
komend seizoen op het 8 ste bord 
gaan waarmaken. Er wordt intern op 
een 75% score gerekend. De junior 
Peter heeft de nestor van S.V.Denk 
en Zet/Advisor, Cees Verburg uit het 
eerste verdrongen. Voor het eerst in 
meer dan 20jr speelt Verburg niet 
meer in het vlaggenschip van Denk 
en Zet/advisor maar gaat hij zijn 
krachten beproeven op bord 2 van 
het tweede team.

Bezet
De borden 5 en 6 van het eer-
ste worden bezet door Bram Broe-
re en Ron Klinkhamer. Het tweede 
bord van vorig jaar Gert Jan Smit is 
nu op7 geeindigd en heeft min om 
meer gewisseld met Jeroen Vrolijk 
die nu zijn aljechin opening en Wol-
ga-gambiet mag testen op tegen-
standers aan het tweede bord.
Bord 1 van het tweede team wordt 
ook dit jaar weer ingevuld door pur 
sang schaker Henk van de Plas, met 
weinig theoretische kennis maar 
met veel schaakgevoel en inzet kan 
mening tegenstander tegen Henk 
zijn krachten weer meten; komt 
men niet met voordeel uit de ope-
ning dan heeft men een probleem.
Vermeldenswaardig is verder nog 
de plaats van ere-voorzitter Engel 
Schreurs, na een lange periode van 
afwezigheid wegens ziekte, heeft 
Schreurs de draad weer helemaal 
opgepakt en zich middels een paar 
knappe overwinningen toch nog op 
het 6e bord van het tweede weten 
te plaatsen.
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Jan de Boer kampioen bij 
schaakvereniging Denk en Zet

TOP weekend voor GVM79!
Mijdrecht - TOP in drukte, het 
grootste deel van de vereniging 
kwam in actie! En TOP in presta-
ties veel medailles bij de recrean-
tenturnsters, maar ook een Neder-
lands Kampioen bij de ACRO af-
deling! Maar liefst 27 turnsters en 
1 turner van GVM waren zaterdag 
8 juni In Kortenhoef te vinden. Een 
wedstrijd waarbij de recreanten le-
den strijden tegen turn(st)ers van 
hun eigen leeftijd en niveau. Anne 
Pothuize, Karlijn Hoornweg, Sandra 
Berger, Iris Koppenol, Sam Bouter-
se, Merel ten Haaf en Lilian Samsom 
beten het spits af in de eerste ron-
de. Deze ronde helaas geen prijzen 
maar wel goede resultaten! Sandra 
Berger werd maar liefst eerste op 
sprong en behaalde uiteindelijk de 
5e plaats. Tijdens de tweede ronde 
was het de beurt aan Julie ten Haaf, 
Meike van Kreuningen, Anne Heek, 
Eva Oudman, Laura Meijer, Renske 
Zuiker en Lisanne Kloet. Maar liefst 
3 prijzen werden er aan onze mei-
den uitgedeeld! Eva 2e, Julie 3e en 
Anne de 4e plaats! Trots stonden zij 
op het podium tijdens de overver-
winningstune! 
Eerste

Chalisa Bocxe, Luna van Sijll, Floun 
van Remmerden, Daantje Burger-
ding, Shenena Meijer, Emma van 
Dijk, Melanie de Graaf, Merel Koek, 
Lisa Snoek, Anne Bruggink en San-
ne Romijn deden in de middag een 

dansje als warming-up en moch-
ten daarna de oefening laten zien. 
Dit keer een prijzenregen. Twee prij-
zen voor onze jongste deelnemers! 
Luna won de 1e plaats en Chalisa 
de 2e plaats! Sanne werd fantas-
tisch 1e op Brug en behaalde over-
all een 7e plaats. Merel werd Kam-
pioen van de Instappers niveau 4 en 
Lisa kreeg met haar 4e plaats ook 
een medaille! Floun werd 1e op de 
vloer en scoorde de 3e plaats op het 
podium! 

Tijdens de laatste ronde was het de 
beurt aan de vertegenwoordiger van 
de jongens: Gijs! Gijs is dit jaar ge-
start in de nieuw opgerichte jon-
gensgroep onder leiding van trai-
ner Menso. Naast de jongens groep 
maakten Marjolein Pijper en Djune 
Visser maakten de dag compleet. 
Djune werd op 0,5 punten net 4e 
en greep helaas een medaille mis. 
De enige jongen die uitkwam voor 
GVM mocht de laatste medaille op 
die dag in ontvangst nemen. Ta-
lent Gijs werd eerste en ontving een 
mooie gouden medaille! GVM is blij 
met al die prijzen, maar vooral het 
plezier de kinderen stond voorop! 

Turnselectie
Trainster Marjolein en assistente 
Justine trokken met 3 selectieturn-
sters naar Hooglanderveen. De re-
giokapioenschappen werden in de 
Bekkumhal georganiseerd In de 

eerste ronde waren er direct twee 
turnsters aan de beurt.. Ze turnde 
de sterren van de hemel en vooral 
op vloer was ze top (10e score)! Uit-
eindelijk kwam ze op de 13e plek. 
Danique Papot begon in dezelf-
de ronde op de balk, zij turnde erg 
netjes, maar moest sommige ele-
menten iets langer aanhouden. De 
sprong was erg mooi en goed uit-
gevoerd. Danique eindigde op de 
34ste plek. De ronde daarna kwam 
Celeste Posdijk voor GVM in actie. 
Helaas viel zij een aantal keer van 
de balk wat tot veel puntenverlies 
leidde. Op de brug nam zij revanche 
en turnde zichzelf naar een fantasti-
sche zesde score van de dag op dit 
toestel. Celeste is uiteinlijk 34ste ge-
worden.

NK acrogym
De acrogymafdeling van GVM’79 
had zich met 2 teams heel mooi ge-
plaatst voor het NK-Acrogym op D-
,E- en pupilniveau. Priscilla en Ben-
te zijn dit jaar voor het eerst een 
team en daarnaast waren zij ook 
nog eens de jongste van een deel-
nemersveld van 16 teams! Het was 
al vreselijk knap dat zij zich hadden 
geplaatst voor dit NK.

Op de wedstrijd straalden ze van de 
vloer af, lieten prachtige en stabie-
le elementen zien. De oefening was 
perfect en ze scoorden dan ook een 
score van 25,100 pnt.. Ook Rink en 

Phoenix mochten hun oefening la-
ten zien. Zij waren er op gebrand 
om de jury van hun kunsten te over-
tuigen en boven de de 25 pnt te 
scoren. Donderdag hadden ze ex-

tra veel tijd aan de choreografie be-
steed in de training en dat kwam ze-
ker tot zijn recht op de wedstrijd! De 
elementen waren ook erg strak en 
mooi uitgevoerd. Met het totaal van 

25,150 pnt was het doel bereikt en 
dat was ook nog eens goed voor de 
gouden medaille. Rink en Phoenix 
kunnen zich dan ook een jaar lang 
Nederlands Kampioen noemen!

Veenland turnster turnen 
regiofinale divisie 6

Wilnis - Zaterdag jl. juni werden de 
wedstrijden gehouden in Amers-
foort voor de regiofinale divisie 6. 
Voor Veenland turnde in de eerste 
ronde Femke van de Molen bij de 
instap D2, Kelly Klinkhamer en me-
gan Bakker bij Jeugd 9.. Ze begon-
nen de wedstrijd heel sterk met een 
mooie sprong en een nette oefe-
ning op brug. Maar op de balk lie-
ten ze veel puntjes liggen. Femke 
turnde wel de handstand voor het 
eerst vandaag op de balk. Ze sloten 
de wedstrijd wel prima af met een 
mooie vloeroefening. 
In de tweede ronde mochten Daph-
ne Post en Marijn Zuiker hun fina-
le turnen. Marijn begon heel goed 
op brug en turnde het vierde cij-
fer op dit toestel. Daphne nam het 
advies om niet te hard op te gooi-
en voor de buikdraai iets te letterlijk 
en daardoor mislukte bijna de hele 
buikdraai. Op naar de balk. Ook hun 
lieten hier veel punten liggen door 
slordigheden. Op naar de sprong dit 
ging heel goed 2 fraaie overslagen 
en ook de vloer ging prima. Op de 
uitslag bleek dat ze allebei evenveel 
punten hadden behaald. Er zijn nog 
2 wedstrijden te gaan de districtfi-
nale met Kimberly Moeliker en de 
toestelfinale op 29 juni. 

Zomerbridgedrive 
Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De derde avond (10 ju-
ni) van het zomerseizoen is ook al 
gespeeld. Een aantal paren hebben 
zich vergist in de score die ze heb-
ben gemaakt. Zij waren al naar huis 
vertrokken toen de uitslag bekend 
werd gemaakt. Hun prijs (fles wijn) 
blijft 1 week op hen wachten. Er wa-
ren 54 paren in de Meijert aan de 
Dr. De Haarlaan.
Er werd gespeeld in drie lijnen. De 
uitslag is als volgt:
Lijn A:
1e met 74,11% (!!) Leo van der Meer 
en Ton Keuning
2e met 67,56% Ans Bruggeman en 
Nel Leuwerik
Lijn B:
1e met 60,83% Ria van Bergen en Jo 

van Wijngaarden
2e met 57,44% Cees en Sacha Ver-
weij
Lijn C:
1e met 66,93% Jan Breedijk en An-
nemarie Smit
2e met 65,36% Eric en Joke Schip-
horst
De extra prijs was voor het paar 
Wies Veenstra en Jenny Silver

De volgende ronde is op maandag-
avond 17 juni a.s. Zaal open om 
19:00uur en aanvang om 19:45uur. 
Inschrijfkosten per paar zijn 6,-.
Zowel voor gevorderde als begin-
nende bridgers met wat ervaring 
een leuke avond. Tot ziens in de Me-
ijert.

Boven: coaches Wessel Staal en Thijs Nisters. Onder: Emma Vroegop, Paris 
Koeleman, Sterre van Vliet, Marit de Ruiter, Stella Timmer en Felice Ledegang

HVM Meisjes F2 kampioen 
voorjaarscompetitie
Mijdrecht - Het eerste wedstrijd-
seizoen zit erop voor de meiden van 
HVM MF2. Na een jaar als Benja-
min te hebben getraind, mochten de 
meiden dit jaar voor het eerst wed-
strijden spelen tegen andere clubs. 
En dat is nog niet zo makkelijk want 
bij hockey zijn er veel regels waar 
je je aan moet houden. Onder lei-
ding van de super enthousiaste trai-
ners en coaches Thijs Nisters en 
Wessel Staal werd er dan ook el-
ke week hard geoefend om steeds 
beter te worden. En dat was op het 
veld goed te zien: er werden steeds 
meer doelpunten gemaakt en ook 
het verdedigen ging steeds beter. 
De meiden deden dan ook wel heel 
erg hun best, of het nou stromen-
de regen was of ijskoud, dat maak-
te voor deze meiden niet uit. Maar 
na de veel te lange winterstop leek 
het wel of de meiden echt al jaren 
samen hockeyden! In de voorjaars-
competitie werd de ene na de an-

dere tegenstander verslagen. Dat 
kwam ook omdat de meiden heel 
goed samenspeelden. Niet meer ie-
dereen alleen, maar vrijlopen, over-
spelen en met zijn allen verdedigen 
als het spannend werd. Ook wer-
den de meiden steeds handiger met 
hun stick. De oefeningen van Thijs 
en Wessel waren goed te merken: 
er werd veel harder geslagen, het 
ging allemaal steeds sneller en de 
meiden konden de bal steeds beter 
bij hun stick houden. Super om te 
zien hoeveel ze in één seizoen heb-
ben geleerd.
Afgelopen zaterdag hadden de mei-
den als afsluiting van het seizoen 
nog een leuk toernooi bij VVV waar 
ze naast een aantal wedstrijden 
ook nog behendigheidsoefeningen 
moesten doen. En natuurlijk kregen 
ze toen ook de welverdiende kam-
pioensmedaille uitgereikt. De eerste 
van een lange rij? Dat zullen we vol-
gend seizoen zien.

Ook in Mijdrecht deze 
week de peutervierdaagse
Mijdrecht - Zoals iedereen weet lo-
pen de kinderen vanaf ongeveer 5 
jaar deze week de avondvierdaag-
se met hun ouders of gezellig met 
de school. Ook kinderen van 3 en 4 
jaar vinden het leuk om de avond-
vierdaagse te lopen,maar dat is voor 
deze kleine jeugd vaak toch nog wat 
te vermoeiend voor deze leeftijd. Nu 
hebben de leidster van kinderop-
vang de Blauwe Muis zelf een peu-
tervierdaagse georganiseerd deze 
week. De peuters tot 4 jaar lopen 
samen met de leidsters van maan-

dag 10 juni t/m donderdag 13 Juni  
‘s morgens van 10 tot 12 uur. Ze 
lopen elke dag een leuke en ge-
zellige route met een stop bij de 
geitjes,hertjes of de speeltuin. 
Donderdag 13 Juni is de inhaal-
ochtend en worden de kinderen 
bij de finisch ingehaald en krij-
gen dan een echte medaille. Ieder-
een die de kinderen wil komen in-
halen kan donderdag 13 juni rond 
10.45 bij de finisch staan. Het adres 
is:Oosterlandweg te Mijdrecht 
(boerderij Wickelhof).
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HVM MD1 sluit
seizoen af

Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag was er weer de traditione-
le afsluiting van het hockeysei-
zoen in de vorm van een wed-
strijd tegen de ouders, versterkt 
met broers en zussen.

Deze werd vorig jaar al door de 
meiden gewonnen dus dat be-
loofde niet veel goeds voor de 
ouders. In de tweede helft van 
het seizoen hebben de meiden 

namelijk veel bijgeleerd in de 
loodzware sub-topklasse. Maar 
een aantal ouders is inmiddels 
trimmer geworden en het was 
afwachten wat dit zou beteke-
nen.  Voor rust nog weinig en 
volkomen verdiend stonden de 
meiden voor met 2-0. Direct na 
rust bleek dat Joost naast pri-
ma coachen en uitstekend cake 
bakken ook erg goed kan hoc-
keyen en in no-time stond het 

2-2. Daarna golfde het spel 
heen en weer maar de trimmers 
gaven uiteindelijk de doorslag 
en de ouders wonnen met 6-3. 

Het gesputter over een partijdi-
ge scheidsrechter verstomde al 
snel tijdens de heerlijke maal-
tijd die na de wedstrijd genut-
tigd werd in een heerlijk zonne-
tje. Op naar een welverdiende 
zomerstop.

Pascal en Timo sterkste 
schuttersduo
Vinkeveen - Ook dit jaar werd het 
korfbalseizoen bij K.V. De Vinken 
traditiegetrouw afgesloten met het 
schutterstoernooi. Over twee avon-
den verspreid streden 17 duo’s voor 
de schutterstitel 2013. 
Vorig jaar gingen Janno van de Plas 
en Rudy Oussoren er met de titel 
vandoor. Zij eindigden dit jaar op 
een mooie derde plaats. De twee 
winnaars, Pascal Hoogeboom en 
Timo Jongerling werden vorig jaar 
derde en waren gebrand om dit jaar 
de titel in de wacht te slepen. En zo 
is er een winnend duo ontstaan, dat 
bestaat uit twee leden van verschil-
lende verenigingen, Pascal speelt bij 
De Vinken en Timo speelt bij Atlan-
tis uit Mijdrecht.
Op maandag- en woensdagavond 3 
en 5 juni vond het schutterstoernooi 
plaats. Maandag was de tempera-
tuur goed, maar er stond een flinke 
wind over het veld wat menig schot 
deed afdwalen. Woensdag was het 
vergelijkbaar en gelukkig was er 
veel minder wind. Uit alle teams uit 
de competitie waren mensen ver-
tegenwoordigd; waaronder bijvoor-
beeld spelers uit de selectie, niet-

spelende leden, oud-leden en leden 
van onze buurvereniging Atlantis. 

Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi moet 
ieder duo tegen ieder ander duo 
schutteren. Bij het schutteren wordt 
er over een afstand van zes me-
ter tegen elkaar geschoten, waarbij 
doorloopballen niet zijn toegestaan. 
Een wedstrijd is afgelopen wanneer 
één van beide duo’s één keer tot de 
tien doelpunten is gekomen. Het 
duo dat begint, moet het andere duo 
nog een extra kans geven. Hierdoor 
zijn gelijke spelen ook mogelijk. Dit 
kwam gedurende het hele toernooi 
maar één keer voor.

Competitie
Vanaf de eerste avond namen Pascal 
en Timo de leiding. Ze werden nauw 
gevolgd door vele andere duo’s. Dus 
was er nog niets beslist na de eer-
ste avond. De tweede avond zou be-
palend worden voor de verschillen-
de posities op de rangrijst, waaron-
der de eerste plaats. Pascal en Timo 
verloren maar één keer en gingen er 
met de titel vandoor.

Pijlstaartschool halen geld 
op met de avondvierdaagse
Vinkeveen - Dit jaar hebben ruim 
180 kinderen van de Pijlstaartschool 
meegedaan aan de avondvier-
daagse. Sinds de oprichting van de 
school is het aantal deelnemers nog 
niet zó hoog geweest.
 “Groep 8 organiseert bij ons ie-
der jaar een activiteit waar de he-
le school bij betrokken is” zegt Deb-
by van Beek, leerkracht van OBS de 
Pijlstaart. “Dit jaar hebben ze een 
sponsorloop rondom de avondvier-
daagse georganiseerd ten behoeve 
van het M.C.C. (Medical Checks for 
Children). Dankzij de overweldigen-
de deelname van alle kinderen ho-
pen we dat er een fantastisch be-
drag wordt opgehaald. Dat kunnen 
ze bij het M.C.C. goed gebruiken.” 
Juf Debby verwacht dat de leerlin-
gen van groep 8 de cheque met het 
nu nog onbekende bedrag eind juni 

overhandigd wordt aan het M.C.C.
“Als ouderraad vinden wij de avond-
vierdaagse een prachtig evenement. 
Het is gezond, gezellig en een leuke 
traditie in heel Nederland, daarom 
ondersteunen wij dit ook van harte, 
zeker nu het ook nog voor het goe-
de doel is.” zegt Onno van der Klei, 
lid van de Ouderraad. “Als extra sti-
mulans hebben wij een waardebon 
voor speelgoed in de klas, uitge-
loofd voor de groep met de mees-
te deelnemers”.
En de winnaar is… groep 3b van juf 
Wendy. Deze groep was met 80% de 
klas met de meeste deelnemers en 
dus winnaar van de prijs. “De leer-
lingen hebben ervoor gekozen om 
de helft van hun prijs aan het M.C.C. 
te schenken. Met de andere helft 
gaan we een spel voor de hele klas 
aanschaffen.” aldus Juf Wendy.

Topprestatie op internationaal 
TopGirls Toernooi
Wilnis - Op het internationale Top-
Girls Toernooi van Eldenia heeft het 
meisjesteam onder 14 van CSW een 
prachtige 6e plaats behaald. 
Temidden van 15 topteams, waar-
onder Fc Utrecht, Telstar, AA Gent, 
Borrusia Mönchengladbach, Biele-
feld en Essen, wisten de talentvolle 
meiden van CSW zich op basis van 
teamgeest, inzet en slim voetbal uit-
stekend te handhaven. En dat mag 
als een regelrecht compliment wor-
den beschouwd voor het team uit 
Wilnis dat als enige niet-selectie-
team zo ver wist te komen. 
Terwijl op voorhand de doelstelling 
was om niet weggespeeld te wor-
den, bleek CSW al snel in het toer-
nooi voor ieder team een geduchte 
tegenstander. Na een prachtige 2e 
plaats in de poule, die met iets meer 

geluk ook zomaar een 1e plaats 
had kunnen zijn, bleek gaandeweg 
het toernooi de 6e plaats de hoogst 
haalbare. Het verschil met de échte 
top werd uiteindelijk bepaald door 
trainingsintensiteit, conditie, fysieke 
kracht, voorbereiding en toptalent. 
De meiden van CSW hebben ech-
ter laten zien dat ze met iets min-
der van dat, maar met méér inzet 
en saamhorigheid heel veel konden 
compenseren. 
Complimenten dus aan het TopTeam 
dat bestond uit:
Fernande v/d Linden, Ryanne Lem, 
Jany Fonteijn, Romy Ende, Joy Ha-
veman, Sarah Haveman, Romy Ha-
veman, Michelle v/d Linden, Ju-
lia Veerhuis, Maartje Kroon, Bridget 
van Ee, Linh Ho-Dac, Babette Tur-
kenburg en Zoë Alberts.

Op de foto staand v.l.n.r.: Verzorger Ron van Vliet, Melanie Kroon, Ma-
riska Meulstee, Eva Hemelaar en Annick Stokhof. Gehurkt v.l.n.r.: Kelvin 
Hoogeboom, Peter Kooijman, coach Johan Kroon, Rudy Oussoren en Ger-
win Hazeleger.

Promotie voor De Vinken 1
Vinkeveen - De korfballers van De 
Vinken 1 speelden afgelopen za-
terdag de beslissingswedstrijd voor 
promotie naar de tweede klasse. Te-
gen het Amsterdamse Swift werd 
vanaf de eerste minuut voor elke 
bal strijd geleverd en de Vinkeve-
ners kwamen tot de rust op een 7-4 
voorsprong. In de tweede helft bleef 
De Vinken geconcentreerd en wist 
de voorsprong te behouden tot een 
eindstand van 13-10. De Vinkende-
fensie bestaande uit Mariska Meul-
stee, Melanie Kroon, Gerwin Haze-
leger en Peter Kooijman had na het 
startsignaal meteen een tegentref-
fer te incasseren. Het duurde even 
voor dat het aanvallende vak met 
Eva Hemelaar, Annick Stokhof, Rudy 
Oussoren en Kelvin Hoogeboom tot 
score kwam. Een overtreding op de 
doorgebroken Eva leverde een straf-
worp op welke Kelvin beheerst af-
maakte. Met twee scores van Maris-
ka en één van Rudy kwam De Vin-
ken op voorsprong. Swift verzorg-
de geregeld lange aanvallen en dit 
tafereel was evenzo aan Vinkenzij-
de zichtbaar door het vangwerk van 
Gerwin en Peter. Net voor rust wist 
Gerwin een wegtrekbal te scoren en 
zo het ABN-Amro team op 7-4 voor-
sprong zette.

Met z’n achtten
Meteen na rust lieten de Vinkeve-
ners overtuigend zien voor de winst 
te gaan. Met belangrijke schoten 
van Melanie en Rudy kwam De Vin-
ken op 10-4. Swift bleef geduldig 
het eigen spelletje spelen en bracht 
het verschil op vier. Aanvallend had-
den de Vinkendames Eva en Annick 
veel dreiging naar binnen en wisten 
daarbij goede kansen te creëren, 
waarvan Annick een afstandschot 
scoorde. Op een benutte strafworp 
van Swift had aanvoerder Peter de 
daarop volgende aanval meteen 
een antwoord. Hierna wist ook Eva 
te scoren, waardoor elke Vinken-
speler deze wedstrijd een bal door 
de mand wisten te knallen. Emese 
Kroon werd ingebracht voor Maris-
ka, waarbij Mariska in haar laatste 
wedstrijd voor de hoofdmacht geap-
plaudisseerd het veld kon verlaten. 
Na twee tegentreffers en een gele 
kaart in een hectische slotfase kon 
De Vinken opgelucht de handen in 
de lucht steken en de bloemen in 
ontvangst nemen. 

Na de zomerstop zal De Vinken 
eind augustus weer van start gaan 
met de veldcompetitie in de twee-
de klasse.

Mooi Assuline 
Turfstkerstoernooi
Vinkeveen - Afgelopen zondag 
werd de 25ste editie van het jaar-
lijkse Turfstekerstoernooi gespeeld. 
Een feestje dus dat op gepaste wij-
ze werd gevierd. Vorig jaar nog 
werd het toernooi ‘s ochtends af-
gelast ivm kou en regen, dit jaar 
kwam de weersvoorspelling gedeel-
telijk uit, pas in het tweede deel van 
de middag kwam de zon door maar 
droog was het wel. Om 10 uur start-
ten de wedstrijden op zes velden op 
het keurige terrein van KV de Vin-
ken. Twee poules (recreanten en su-
per recreanten) met 10 en 11 teams 
streden vooral sportief een gezellig 
en fanatiek toernooi.
Op 2 extra velden waren spellen 
uitgezet, bv zoveel mogelijk pun-
ten serveren in de uitgelegde korf-
balkorven. Een flink aantal spelers, 
kids of supporters deed tussendoor 
een poging en 5 gelukkige mikkers 
ontvingen een mooie beachbal voor 
hun bekwame score. Op het twee-
de feestveld was een zeil over het 
net gehangen voor een vrijblijvend 
potje ‘blind’ volleybal, maar al snel 
werd de winnaar duidelijk: de wind 
ging met het zeil aan de haal en het 
veld werd uit voorzorg plat gelegd. 
Ook de ‘zeepbaan’ had een onver-
wachte winnaar. Tot aan de middag 
bleef het dusdanig fris dat de baan 
niet eens uitgelegd werd.

Finales
Aan het eind van de dag waren er 

twee finales. Bij de recreanten wa-
ren het de Waterboys (onze vrien-
den van Hertha) die gelijk speelden 
tegen de Mojito’s olv Angelique Ver-
burg uit Mijdrecht, en met een klein 
verschil in setstanden wonnen. Bij 
de super recreanten was de finale 
tussen de Degradantjes en Assuli-
ne 1. In de poule had het team van 
Erik Verbruggen nog gewonnen van 
de sterke en zeer geroutineeerde 
crew van Assuline. In de finale bleek 
vooral de eerste set met een ver-
schil van 11 punten een brug te ver 
voor het team van Erik Verbruggen. 
De spannende tweede set werd met 
miniem verschil van 1 punt ook ge-
pakt met doorbijten en slimmigheid 
onder leiding van Teun Feddema: 
Assuline winnaar.
De prijsuitreiking werd gedaan door 
MC Robert Hardeman en mede door 
een van de oprichters van het toer-
nooi Cees Ruimerman. De vierkop-
pige toernooicommissie kan terug-
zien op een zeer sportief en gezellig 
toernooi, en mooier nog: de voorzit-
ter van Atalante alsook hoofdspon-
sor Assuline hebben beiden nog 
eens 5 jaar bijgetekend voor ver-
volg van dit fijne sportieve samen-
werken. Wil Voorbij nog eens 5 jaar 
voorzitter van Atalante en Teun Fed-
dema nog eens 5 jaar toernooispon-
sor. Dus zeker niet op dit hoogte-
punt stoppen, volgend jaar gewoon 
weer een gezellig en sportief bui-
tentoernooi.

TVW Dames 1 heeft 
“nieuwe”sponsor!
Mijdrecht - Dames 1 van Tennis-
vereniging Wilnis wordt al jaren ge-
steund door Jeroc 2000, relatiege-
schenken. Jeroc 2000 heet sinds 
eind 2012 Promofessionals! De da-
mes zijn weer volledig in het nieuw 
gestoken na een bijzonder succes-
vol seizoen vorig jaar. Dames 1 is 
vorig jaar kampioen geworden in de 
Hoofdklasse op zaterdag en kwam 
dit jaar uit in de Overgangsklas-
se, een klasse onder de eredivisie. 
Het team bestaat uit Caroline Alto-
na, Danique Bank, Maj Gigengack, 
Christa Hemelaar, Caroline Prins en 
Karin de Vink. Na zeven weken heb-
ben de dames de competitie van 
2013 weten af te sluiten met winst 
(4-2). De competitie kende een 
moeizame start. De eerste speeldag 
werd een uitwedstrijd op kunstgras. 
Dit was een overgang die toch lastig 
bleek te zijn. De tegenstander had 
hier een groot thuisvoordeel, maar 
de Wilnisse strijdsters wisten toch 
nog een punt te incasseren en mee 
naar huis te nemen. 

Transformatie
Vlak voor de competitie maakte 

Tennisvereniging Wilnis een grote 
transformatie door, de alom beken-
de hardcourtbanen werden vervan-
gen door Advantage Redcourt. De 
banen lagen er direct goed in, zodat 
de gewenning gelukkig redelijk snel 
ging. Dames 1 had in ieder geval 
weinig moeite om zich aan te pas-
sen. Het niveau in de Overgangs-
klasse bleek toch even andere koek 
dan de Hoofdklasse. Waar de da-
mes vrijwel geen punt verloren in de 
hoofdklasse, was het hard strijden 
voor ieder punt in de overgangs-
klasse. De hele competitie waren 
er ontzettend spannende wedstrij-
den en kon het alle kanten op gaan, 
maar helaas wisten de dames van 
TV Wilnis de punten net niet te pak-
ken. Door een aantal verliesdagen 
zijn zij uiteindelijk helaas toch gede-
gradeerd, daar er twee teams uit de 
competitie gaan. Met dank aan Pro-
mofessionals (voorheen Jeroc2000) 
heeft dames 1 een ontzettend ge-
zellig en toch leuk seizoen beleefd. 
Zij kunnen zich weer op gaan ma-
ken voor een feestje volgend jaar, 
door weer te strijden voor het kam-
pioenschap in de Hoofdklasse! 



Duivensport 
“PV Rond de Amstel”
Regio - Afgelopen zaterdag ston-
den er voor de postduivenliefheb-
bers van P.V. Rond de Amstel twee 
vluchten op het programma.
De laatste Vitessevlucht uit een 
reeks van zes vluchten. Deze keer 
werden de duiven gelost in het 
Belgische Nijvel.Winnaar van de-
ze vlucht werd Ron den Boer. Zijn 
‘505’ vloog de afstand van 187 km. 
met een snelheid van 1221 m. p/
min. hetgeen neerkomt op een ge-
middelde snelheid van ruim 73 km. 
p/uur. Tweede werd Leo v.d. Sluis en 
derde werd Peter Bosse.
De eindstand van de Vitesse com-
petitie werd uiteindelijk zo dat Peter 
Bosse won met slechts 1 punt voor-
sprong op Leo v.d. Sluis. Derde werd 
Hennie Pothuizen.
Aangewezen kampioen werd Theo 
Kuijlenburg uit Amstelhoek. Ook in 
rayon F waar 1607 duiven aan de 
start stonden eindigde de leden van 
Rond de Amstel in de voorhoede. 
Ron werd 12e, Leo 13e, Peter 25e en 
Theo werd 26e.
De tweede vlucht was een dag-
fondvlucht vanuit het Franse Orle-
ans met een gemiddelde afstand 
van 522 km. Voor de duifjes werd 
het een pittige klus met een flinke 
N-O wind.

De start was om 07:30 uur bij mooi 
helder en zonnig weer. De ‘660’ van 
Peter Bosse was het eerste terug en 
landde om 15:45 uur op haar hok 
aan de Thamerlaan. Ze had gevlo-
gen met een snelheid van 1055 m. 
p/min. dat betekent 63 km. p/uur. 
Een zeer goede prestatie gezien de 
weersomstandigheden.
Ook op deze vlucht werd Leo v.d. 
Sluis 2e en Ron den Boer 3e. In Ray-
on F stonden 1370 duiven in con-
cour. Hier werd Peter 12e, Leo 13e, 
Ron 15e, Hans 54e en Piet van 
Schaik werd knap 76e.

De volledige uitslagen
Nijvel
1. Ron den Boer, Uithoorn
2. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
3. Peter Bosse, Uithoorn
4. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
5. Ton Duijvenvoorde, De Hoef
6. Hans Half, Amstelhoek
7. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Orleans
1. Peter Bosse, Uithoorn
2. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
3. Ron den Boer, Uithoorn
4. Hans Half, Amstelhoek
5. Piet van Schaik, Uithoorn
6. Harry Hendriks, Vinkeveen
7. Hennie Pothuizen, Vinkeveen

VLTV presenteert weder-
om het Plassentoernooi
Vinkeveen - In de laatste week van 
juli, van vrijdag 19 tot en met zon-
dag 28 juli aanstaande, staat het al-
tijd oergezellige Plassentoernooi 
weer op het programma. Op het 
tenniscomplex Molmhoek te Vinke-
veen zullen in een week maar liefst 
zo’n 500 tennissers strijden om de 
titel en de eer in hun enkel, dubbel 
of mixdubbel wedstrijden in de ca-
tegorieën 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8!
Overdag van maandag t/m vrijdag 
spelen ook de Veteranen 55+ in de 
categorieën 6,7,8 (DD,HD,GD), aan-
gevuld met gemengd dubbel in ca-
tegorie 5. Het plassentoernooi vindt 
al jaren plaats in de laatste week 
van juli.
Een sterk deelnemersveld zal we-
derom zorgen voor toptennis in de 
Ronde Venen, zeker gezien de uit-
breiding dit jaar met categorie 2 
spelers. Maar naast schitterend ten-
nisspel kan er ook genoten worden 
van culinaire verrassingen, verzorgd 
door topkoks uit de omgeving! Jaar-
lijks neemt het aantal deelnemers 
en toeschouwers toe door de ge-
weldige locatie waar van geweldig 

tennis kan worden genoten in com-
binatie met heerlijk eten in een ge-
zellige ambiance.

Finale weekend
In het weekend van 27 en 28 juli 
worden de halve finales en de fina-
les gespeeld, opgeluisterd door een 
spetterende feestavond op de zater-
dagavond. De Veteranen spelen op 
vrijdag 26 juli de finales en sluiten 
deze dag hun toernooi af met een 
overheerlijk slotdiner en dixieland 
muziek. 

Schrijf in
De inschrijving voor dit gezellige 
toernooi is al geopend en sluit op 
woensdag 10 juli 2013. Gezien de 
overweldigende belangstelling de 
laatste jaren raden we aan snel in 
te schrijven, want vol is vol! Inschrij-
ven kan via www.toernooi.nl/plas-
sentoernooi of via www.plassen-
toernooi.nl en voor de veteranen via 
www.plassentoernooi55plus.nl . Op 
deze laatste sites is ook alle overige 
informatie te vinden over het plas-
sentoernooi.

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Het kaartseizoen 
van Onder Ons is op een leuke 
wijze afgesloten met een over-
heerlijk diner in Bar Bistro “De 
Haven”. Tijdens het eten dankte 
de voorzitter iedereen voor de 
trouwe opkomst, en de goede 
inzet. Hierna werd overgegaan 
tot de prijsuitreiking. Bij de eer-
ste competitie werd Rob van 
Achterweg eerste met 48135 
punten, Neel Bosman twee-
de met 47399 punten, en der-
de Martien de Kuijer met 47266 
punten. De marsenprijs ging 
naar Rob van Achterbergh met 
16 marsen.

Bij de tweede competitie werd 
Bep Schakenbos eerste met 
50374 punten, Frans Bierste-
kers werd tweede met 49760 
punten, en derde Martien de 
Kuijer met 48948 punten. De 
marsenprijs was voor Bep 
Schakenbos met 24 marsen. 
Bep Schakenbos werd kampi-
oen van het hele seizoen met 
96719 punten en 37 marsen. 
KJC Onder Ons houdt iedere 
eerste dinsdag van de maand 
een prijskaartavond,waar ie-
dereen welkom is.de aanvang 
is 20.00 uur in Bar Bistro “de 
Haven” Herenweg 276 in Vin-
keveen.

Examens 
Judoschool 

Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is 
er in de dojo van Judoschool 
Blaauw de eerste van twee we-
ken examens afgenomen. Deze 
week hebben 84 judoka’s laten 
zien wat zij het afgelopen sei-
zoen hadden bijgeleerd. Gade-
geslagen door ouders, oma’s, 
opa’s en andere belangstel-
lenden, die genoten van de 
verrichtingen, lieten de judo-
ka’s de worpen en de grond-
handelingen zien. De voorzit-
ter van de examencommis-
sie, bestaande uit David Siebe-
ler, Thomas van Emden, Ronald 
Oussoren en Edwin Blaauw, 
heeft een ieder persoonlijk toe-
gesproken en de uitslagen be-
kend gemaakt.

De uitslagen van 
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Daan Koot, Jippe Steenber-
gen, Lex Nijboer, Michael van 
der Kleij, Mika Schreiber, Robin 
Bader, Thomas de Koster, Tim-
methy Molleman, Yannick Nij-
boer
Gele band, 5e Kyu
Aidan Kruijver, Amber de Groot, 
Amy Dekkers, Bjorn van Leu-
ven, Bram Koot, Dakota Wit-
teveen, Delano Langedijk, Erik 
Dekkers, Felix Ekkelkamp, Foss 
Lemmens, Harold Postma
Justin Geerts, Kevin Schon-
hage, Kjell van Leeuwen, Le-
vi van Kreuningen, Marijke van 
Donselaar, Marijn Klappe, Mya 
Kroon, Nick Fiege, Nick Rinkel, 
Nick van Putten, Pepijn Nieu-
wenhuizen, Sem van der Kroef, 
Sven Kas, Tom Lakerveld, Twan 
Versteeg
Oranje slip, 5e Kyu
Bart Manshande, Bartho Post-
ma, Gabriel Losekoot, Joep 
Wilmink, Joost de Rooi, Luuk 
Rinkel, Marieke Antonis, Merel 
van Zanten, Pablo Atanes, Pas-
cal Konijnenburg, Roan van der 
Burch, Sander Loo, Senna van 
Bloemendal, Sietse Zeinstra, 
Stefan Baron
Oranje band, 4e Kyu
Daan van Scheppingen, Chris 
Coppens, Debora Vogelaar, 
Stan Hazewindus, Teije Goos-
sens
Groene slip, 4e Kyu
Javier van Meines, Mike Burg-
graaf, Puck de Beer, Quinten 
Verschure, Remke Verwoerd, 
Rob Burggraaf, Simon Klappe, 
Thomas Tacken, Yannick Hart-
gers
Groene band, 3e Kyu
Cas Jansen, Dyami Koppenol, 
Max Vink, Romano Vermeulen, 
Verena Ratterman
Blauwe slip, 3e Kyu
Cem Koridon, Gido Sluijs, Jelle 
van Scheppingen, Jeroen van 
Venrooij, Judith van Coevorden, 
Mark van Kreuningen, Max van 
Veen, Mila van Coevorden, Tim 
Hoevenaar, Tobias van Bruggen
Blauwe band, 2e Kyu
Patrick Roeleveld
Bruine slip, 2e Kyu
Axel van den Hoff, Sem Geerts, 
Wouter de Groot
Bruine band, 1e Kyu
Arnoud Schaap

175 leden in het nieuw gestoken dankzij unieke regeling

Groot succes kledingregeling 
TV De Ronde Vener
Mijdrecht - Bij TV De Ronde Ve-
ner heeft 40% van de leden deelge-
nomen aan een aantrekkelijke kle-
dingregeling. Door een unieke sa-
menwerking tussen IntersportDUO, 
Wilson en kledingsponsoren, kon-
den leden voor 1/3 deel van de nor-
male prijs een complete tennisoutfit 
aanschaffen.
De Tennis Evenementen Commis-
sie (TEC) kwam deze winter met het 
idee om een kledingregeling te star-
ten. Door grote aantallen tennisout-
fits aan te schaffen, kon enorm be-
spaard worden op de inkoopkosten. 
Met medewerking van Intersport-

DUO en kledingleverancier Wil-
son, was het mogelijk om 175 te-
nues te regelen. De kleding kwam 
in 9 zendingen uit verschillende lan-
den want tenniskleding producen-
ten houden normaal in Nederland 
slechts kleine voorraden aan.
Vervolgens heeft de Sponsorcom-
missie gezocht naar acht kledings-
ponsoren die in ruil voor een logo op 
de kleding een sponsorvergoeding 
wilden betalen. Met medewerking 
van C&R van der Wilt (verwarming 
& airconditioning), Rabobank Rijn 
en Veenstromen, GT Bunck (Ac-
countants & Belastingadviseurs), 

Sportkrant Amstelland, Tennishal 
De Ronde Venen, DM4Life (Direct 
Marketing bureau), Easy2Drive Ver-
keersopleidingen en Nivo Verzeke-
ringen kwam de benodigde finan-
ciering rond en kon de kledingrege-
ling starten.

Na twee gezellige en drukbezochte 
pasavonden konden alle leden hun 
kleding bij IntersportDUO opha-
len. Sindsdien kleuren de tennisba-
nen in de omgeving van Mijdrecht 
blauw-wit. TV De Ronde Vener 
mocht al veel complimenten van an-
dere verenigingen ontvangen.

Druk bezocht 
familietoernooi bij HVM
Mijdrecht - Op zondag 9 juni vond 
het traditionele Rabobank familie-
toernooi plaats op hockeyclub HVM. 
Met maar liefst 27 deelnemende 
teams was dit toernooi bij de start al 
een enorm succes. Het familietoer-
nooi is het toernooi waarmee het 
hockeyseizoen 2012-2013 werd af-
gesloten en waarbij er door ervaren 
en onervaren spelers, jonge en ou-
dere spelers in gemixte teams werd 
gespeeld. Vanaf 12.00 uur startte de 
eerste wedstrijden en doordat al-
le teams een thema hadden uitge-
kozen was het een bont gezelschap 
op het veld. Van zeemannen, tot de 
Mario Brothers en van gangsters tot 
fluorescerende spelers was het een 
kleurrijk geheel. Er werd fanatiek, 

maar sportief gespeeld en voor alle 
deelnemende teams waren er grote 
picknickmanden die door de Jum-
bo uit Vinkeveen extra goed waren 
gevuld. Tussen de wedstrijden door 
konden alle deelnemende teams 
dan ook genieten van een lekker 
broodje, aardbeien, verse jus en nog 
veel meer lekkers. In totaal speelden 
alle teams 4 wedstrijden van 20 mi-
nuten en was er aan het einde van 
de dag de feestelijke uitreiking van 
verschillende prijzen en werden al-
le HVM-teams gehuldigd die dit sei-
zoen een goede prestatie hebben 
geleverd. Doordat de zon aan het 
einde van de middag door kwam 
werd het na de hockeywedstrijden 
ook nog gezellig na borrelen.

E-selectie van Argon in Vlodrop
Mijdrecht - De E-selectie van Ar-
gon, de E1, E2, E3 en E4, heeft zater-
dag 1 juni meegedaan met het jaar-
lijkse voetbaltoernooi in Vlodrop te 
Limburg. Dit uitstekend georgani-
seerde toernooi en de prima voor-
bereiding door trainers, leiders en 
ouders van de E-selectie zorgen er 
elk jaar weer voor dat dit een ge-
weldige ervaring is voor spelers en 
begeleiders. Dit internationale toer-

nooi wordt bezocht door Duitse, 
Belgische en Nederlandse clubs. 
Ook dit jaar hebben de spelers van 
Argon zich weer van hun beste kant 
laten zien.
Het is fantastisch om te ervaren met 
hoeveel plezier en respect de Argon 
jongens met elkaar en met spelers 
van andere clubs omgaan. Na het 
voetbaltoernooi ging de reis verder 
naar Weert waar in een scouting-

gebouw een onvergetelijke avond 
en nacht werd beleefd. Na een paar 
uurtjes slapen werd er met veel ple-
zier gezwommen in het nabij gele-
gen zwembad en gegeten bij Mc-
Donalds.
Dit onvergetelijke weekend was na-
tuurlijk niet mogelijk zonder spon-
sors. Alle sponsors hierbij nogmaals 
dank namens alle spelers en bege-
leiders.

Een heerlijk HSV’69 Sport & Spel 2013

De Hoef - Al bijna een kwart eeuw 
traditiegetrouw het HSV’69 Sport & 
Spelweekend. Voor de 24ste keer 
dit jaar met als thema HSV-Super-
helden. De jeugdvoetbal en -hand-
bal van HSV liep als spider- , super 
en batmannen over het terrein. Op 
vrijdagmiddag verzamelde de HSV-
jeugd (F2, F1, E1, D2 en D1 van de 
voetbal en D2, D1 en B2 van de 
handbal) op het sportcomplex met 
slaapzakken en tassen. En het mooie 
weer gaf nog een extra impuls. Na 
het oppompen van de luchtbed-
den en het uitzoeken van een slaap-
plaats gaf de Hopman het startsein 
voor het Sport & Spel festijn 2013, 
waarna met het eerste doe-spel, 
‘Bouw je batmobiel’, kon worden be-
gonnen. Van houten pallets, touwen 
en spijkers moest een zogenaam-
de Helden-voertuig gebouwd wor-
den. Na verloop van tijd waren de 
creaties klaar en stevig genoeg om 
aan de race te beginnen. Alle teams 
lieten zich van hun beste kant zien 
en trokken de voertuigen met be-
manning met al hun krachten over 
de palen over het parcours. Onder-
weg stond de spelbegeleiding met 
een bladblazer en tuinslang de ga-
lactische elementen als ruimtestor-
men en sterrenregens na te boot-

sen. Na het spel werd de hele groep 
onder begeleiding van een fantas-
tische keukenploeg getrakteerd op 
een heuse barbecue. Als verassing 
kwam Hans-IJs het zijn IJsco car het 
veld oprijden. Nadat het ijsje was 
verorberd en de buiken weer waren 
gevuld stond er een spannende vos-
senjacht op het programma. Tegen 
22.00 uur kwamen de meeste weer 
terug op het sportcomplex en kon-
den de jonge sporters zich voorbe-
reiden op de Ik-Hou-Van-HSV-Hel-
den-Bizz-Quiz. Met deze parodie 
van de televisie programma’s Ik hou 
van Holland, mijn leider is de bes-
te en de Showbizzquiz werden er hi-
larische momenten beleefd waar de 
leiders het zwaar hadden met de 
opdrachten. Na de finale taaide de 
groep af richting kampvuur voor de 
dagafsluiting met warme marshmal-
lows. De meeste doken hun slaap-
zak in om zich op te laden voor de 
volgende dag en andere bleven chil-
len bij het vuur met onbeperkt pop-
corn eten. Een paar nachtbrakers 
liepen onder begeleiding nog een 
nachtwandeling. Na een korte nacht 
voor sommige, werd iedereen vroeg 
in de ochtend gewekt door de be-
ruchte man-met-de-bladblazer voor 
het ontbijt. 

Met veelal nog kleine ogen werd het 
ontbijt moeizaam genuttigd. Na het 
ontbijt was iedereen weer bij de les 
en was het tijd voor een tienkamp. 
In het ochtendgloren met opkomen-
de zon werden de spellen een voor 
een afgelopen door de teams. Ook 
hier werd er fanatiek gesport door 
alle deelnemers. Bij een van de spel-
len moest een echte auto geduwd 
worden. Door de keukenploeg was 
inmiddels een lunch voorbereid met 
broodjes en knakworsten. Voor de 
middag stond het waterspel op het 
programma. Het bijzondere mooie 
weer gaf nog extra glans aan de at-
tracties. In groepen werd er geslin-
gerd aan een touw over een groot 
zwembad gevuld met slootwater. 
Wie de overkant niet haalde moest 
het bekopen met een nat pak. Op 
de rodelbaan konden de kinderen al 
glijdend met een band proberen zo 
ver mogelijk te komen op het uitglij-
stuk. Bij het tobbedansen was het 
leuker zonder band dan met. Al glij-
dend werd je gelanceerd en kwam 
je in een bak met water. Ook kon 
de strijd nog worden aangegaan 
met het levend tafelvoetbalspel. Met 
8-tegen-8 stonden de HSV-ers vast-
gebonden aan een touw tegenover 
elkaar. Het kwam voor de spelers 
aan op behendigheid, nauwkeurig 
overspelen en tactiek. Aan het ein-
de van het programma kon vrij ge-
speeld worden in de diverse attrac-
ties en werd iedereen getrakteerd 
op een heerlijk verkoelend ijsje met 
als afsluiting de loterij. Nadat de ou-
ders ook gearriveerd waren op het 
terrein, werden de lootjes getrok-
ken. De lootjes waren door de kin-
deren zelf verkocht om het festijn 
financieel mogelijk te maken. Met 
voldane gezichten vertrok iedereen 
in de namiddag naar huis. 
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