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De Ronde Venen - Het is werke-
lijk onvoorstelbaar, maar de ge-
meenteraad van De Ronde Venen 
heeft het hem afgelopen donderdag 
weer geflikt. Drie uur lang vergade-
ren, hoewel er op de agenda slechts 
één agendapunt stond. Steeds op-
nieuw weten diverse raadsfracties 
wel weer moties of voorstellen te 
verzinnen en zetten die dan maar 
op de agenda om zo de vergade-
ring avondvullend te maken. En wa-
ren het nu nog moties en/of voor-
stellen die ergens toe leiden, niets 
van dit alles.  
Afgelopen donderdag was zo’n ver-
gadering. Een agendapunt dat er 
echt toe deed en drie moties en/of 
amendementen. Ronde Venen Be-
lang diende er een motie in over de 
Pijlstaartschool. Na een lange dis-
cussie haalde de motie het niet. Lijst 
8 bracht een motie in om de bur-
gers mee te laten beslissen over de 
bezuinigingen. Hoewel iedereen het 
een ‘ sympathieke’ motie vond en er 
weer lang over werd gepraat, werd 
deze motie in de ‘bewaarkas’ ge-
plaatst.

Gemeentewapen
Uiteindelijk kwam ook het CDA nog 
met een motie: Zij wilde graag dat 
er voor de nieuwe gemeente De 
Ronde Venen een nieuw gemeen-
tewapen zou komen en een nieuwe 
ambtsketen. 
Raadslid Kroon bracht de motie in 
en vertelde erbij dat de kosten ‘ver-
waarloosbaar’ zijn: “Voor een kleine 
vijfduizend euro is de zaak rond”, zo 
wist hij te melden.

Burgemeester Marianne Burgman 
was helemaal voor dit voorstel: “Een 
gemeente zonder gemeentewa-
pen is koud en kil. Het is belangrijk, 
geeft historisch besef”, zo betoogde 
zij vol vuur. Wij als college kunnen 
deze motie wel steunen.”
Maar een nipte meerderheid van de 
raad dacht hier anders over. Cees 
Houmes D66: “Wij hechten totaal 
niet aan een wapen en dan nog, 
zo’n nieuw wapen is toch weer tij-
delijk, want over een jaar of acht 
hebben we weer een herindeling. 
Nee hoor, voor mij hoeft het niet. Dit 
is een overbodige zaak. Laten we 
ons als raad met echte zaken bezig-
houden.”

Grapje toch?
Yvonne van den Heerik van de VVD 
dacht in eerste instantie dat het 
CDA een grapje maakte: “Ik heb 
deze motie een paar keer moeten 
doorlezen. Ik begreep hem echt niet. 
Ik dacht werkelijk dat het een grap-
je was. Ik heb niets met gemeente-
wapens en ook de VVD fractie niet. 
Ik vroeg me af of ik er wel over zou 
praten in deze raad. Hier ga je toch 
niet serieus over vergaderen? Het 
is een leuk idee, grappig, maar niet  
voor in de raad.
Misschien een idee dat het bedrijfs-
leven dat aanbiedt of een vereni-
ging of club. Of zet ergens een col-
lectebus en als daar dan 5000 euro 
inzit kunnen we er een aanschaffen. 
Maar om dat in een motie te doen, 
nee”, aldus Van den Heerik namens 
de VVD. De PvdA en de CU/SGP 
waren wel voor. De heer Kok van 
SVAB luisterde ‘met stijgende ver-
bazing’. Nu opeens roept het CDA 
om een nieuw gemeentewapen, 
een nieuwe ambtsketen. Toen wij 
een maand geleden om een nieuwe 
naam vroegen waren ze niet thuis. 
Wat voor een waarde heeft nu zo’n 
ambtsketen? Wij hechten er geen 

Rondeveense raad kampioen in langdradig vergaderen

CDA wil nieuw gemeente 
wapen: raad zegt ‘nee’

Burgemeester Burgman:
“Ik verwacht wel meer respect voor 
deze serieuze motie”

Het ‘oude’ gemeentewapen
van Abcoude/Baambrugge

Het ‘oude’ gemeentewapen
van De Ronde Venen

waarden aan. Je bent net prins car-
naval”, aldus Kok.

Respect
De burgemeester kon er niet om la-
chen, ze reageerde geërgerd: “Ik 
verwacht wel wat meer respect.” 
En tegen mevrouw van den Hee-
rik : “Het is geen kettinkje, het is 
een keten. U krijgt op deze manier 
misschien wat lachers op uw hand, 
maar u slaat de plank totaal mis. Ik 
vind dit een serieuze motie en de-
ze verdient respect.” De motie haal-
de het niet. Met 13 tegen en 12 voor 
werd ook deze motie verworpen.

Yvonne van den Heerik VVD:
“Deze motie is toch een grapje, hè?”

Heerlijk koel maar er zelf 
uitkomen... dat lukte niet

Mijdrecht - De gemeente heeft 
overeenstemming bereikt met Hoog-
vliet Beheer over de voorwaarden 
waarop Hoogvliet het complex Mo-
lenhof in het centrum van Mijdrecht 
ontwikkelt. 
De afspraken zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst die 
wordt ondertekend zodra de raad 
hiermee heeft ingestemd. Maar ge-
zien de plannen kan de raad van 
De Ronde Venen hier toch geen en-
kel bezwaar tegen hebben. Een oud 
vervallen complex wordt geheel ver-
nieuwd, er komen een veertigtal wo-
ningen, nieuwe winkels en een par-
keergarage. Als hier de raad nee te-
gen zegt... maar goed, je weet het 

maar nooit in de gemeente De Ron-
de Venen.

Supermarkt
Hoogvliet zal een nieuw complex 
ontwikkelen met verschillende win-
kels en een supermarkt. De winke-
loppervlakte wordt kleinschalig uit-
gebreid met ongeveer 200 m2. Er 
worden circa 40 levensloopbesten-
dige woningen in verschillende prijs-
klassen gebouwd. Dit zijn apparte-
menten en grondgebonden wonin-
gen die aangepast zijn aan de ver-
anderende woonwensen en woonsi-
tuatie van bewoners. Zij moeten met 
andere woorden een leven lang ge-
schikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

bredere deuren, het weglaten van 
drempels en de mogelijkheid om op 
de begane grond te kunnen slapen. 

Parkeergarage
Onder het winkelcentrum wordt een 
parkeergarage met ongeveer 150 
parkeerplaatsen gerealiseerd met 
een ingang aan de Kerkvaart. De-
ze straat wordt verbreed en opnieuw 
ingericht in een stijl die past bij de 
verdere inrichting van het centrum 
zoals omschreven in het Masterplan 
voor het gebied Haitsmahof/Mo-
lenhof. De samenwerkingsovereen-
komst met Molenhof is een mijlpaal 
in het project Haitsmahof/Molenhof. 
Dit project richt zich op de vernieu-

wing van het noordelijk deel van het 
Mijdrechtse centrum. De gemeente 
heeft intentieovereenkomsten geslo-
ten met twee andere ontwikkelaars 
in het centrumgebied en is in ge-
sprek om ook met deze partijen sa-
menwerkingsovereenkomsten af te 
sluiten.
Wanneer de overeenkomst getekend 
is, zal Hoogvliet Beheer het plan voor 
Molenhof uitwerken. Op dit ogenblik 
kunnen geïnteresseerden zich nog 
niet inschrijven voor woningbouw. 
Wanneer alle voorbereidende pro-
cessen voorspoedig verlopen, wordt 
verwacht dat in de tweede helft van 
2012 wordt gestart met de bouw-
werkzaamheden.

Wilnis - ‘Prachtig weer, best warm’ moet mevrouw Koe uit Wilnis gedacht 
hebben en dook eens lekker de sloot langs de Burgemeester de Voogtlaan 
in. Na een paar rondjes wilde ze er wel weer uit, maar dat viel niet mee. De 
brandweer Wilnis werd erbij geroepen en met wat trek- en rukwerk lukte 
het om mevrouw weer op het droge te krijgen.   Foto: Herman van Soest

College akkoord met samenwerkingsovereenkomst Molenhof  

Hoogvliet Beheer maakt van 
Molenhof een woon/winkelcomplex
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De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. De officiële 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

Abcoude
Burg. des Tombeweg Abcoude Plaatsen van een informatie- Bouwen W-2011-0240 26-4-2011
Pastoor Kannelaan Wilnis paneel/lichtkrant
Herenweg Vinkeveen
Hofland Mijdrecht

De Hoef
De Hoef Westzijde 17b Slopen van bestaande stacaravan Slopen W-2011-0238 22-4-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 180 Vervangen van een brug en een Bouwen W-2011-0237 26-4-2011
 poort

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien.
Rectificatie
In het Witte Weekblad van 28 april stond bij ‘aangevraagde bouwvergunningen’:
Vinkeveen
Hofland 8 t/m 14. 
Hofland ligt niet in Vinkeveen, maar in Mijdrecht.
 

 VeRleenDe BouwVeRgunnIng In comBInAtIe met ontHeffIng/wIjzIgIng
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Voorbancken 1 (nabij) Oprichten van een bedrijfswoning  2010/0491 12-04-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de tech-
nische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor 
beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen 
echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De be-
langhebbende 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 de verzenddatum van de vergunning 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 griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift 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 griffierecht geheven.

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Oude Dijk 3 Plaatsen van een zwembad Bouwen  W-2011-0090 11-4-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 17 Vernieuwen/vergroten  Bouwen W-2011-0028 12-4-2011
 kapconstructie van een woonhuis 
Heulweg 27 Plaatsen van een dakopbouw  Bouwen W-2011-0064 11-4-2011
 op het achtergeveldakvlak afwijken van de 
  bestemming 
Futenlaan 10 Veranderen van een kozijn Bouwen W-2011-0106 12-4-2011
Muijeveld 20 Vergroten van een woning Bouwen W-2011-0110 11-4-2011
  afwijken van de 
  bestemming 

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 griffierecht geheven.

 VeRgADeRIng commIssIe RuImtelIjke zAken
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf donderdag 30 april 2011.
Agenda
1. Open
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken van 12 april 2011. 
5. Punten voor de raad van 26 mei 2011 
a. Samenwerkingsovereenkomst Molenhof; raadsvoorstel nr. 0025/11.
 Er is voor de vernieuwing van het Mijdrechtse centrum een plan opgesteld: het Masterplan Haitsmahof/Mo-

lenhof. De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de uitvoering van één van de deelgebieden van dit 
Masterplan, namelijk de Molenhof. De afspraken zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst, die 
door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Dhr. R. Blans

 VeRgADeRIng commIssIe InwoneRszAken/sAmenleVIng & 
 RuImtelIjke zAken c.A. 9 meI 2011

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 april 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda  
4. Punten voor de raad van 26 mei 2011 
a. Legaliseren permanente bewoning recreatiewoning Herenweg 222A te Vinkeveen 
 Recreatiewoningen mogen niet permanent worden bewoond. Echter de provincie Utrecht heeft op 1 januari 

2005 beleidsregels vastgesteld. Indien de recreatiewoning voldoet aan de gestelde voorwaarden kan de be-
stemming worden omgezet in een permanente woonbestemming. Uit nader onderzoek is komen vast te staan 
dat de recreatiewoning Herenweg 222A aan deze criteria voldoet en de permanente bewoning derhalve voor 
legalisering in aanmerking komt.  

b.  Ontslag en benoeming lid Programmaraad Weidegebied
 Voorgesteld wordt het ontslag van de heer Van der Greft bij de programmaraad Weidegebied te aanvaarden 

en mevrouw Meilof te benoemen als programmaraadslid
5. Onderwerpen aangedragen door de raad 
a. Stand van zaken rond uitwerking bouwplan Protestants Christelijke basisschool De Schakel Vinkeveen
 De fractie van D66 heeft verzocht het onderwerp te agenderen om van het college te vernemen hoe het staat 

met de uitwerking van de plannen rond de basisschool De Schakel te Vinkeveen. 
b. Wijkgesprekken Proostdijland
 De fractie van D66 en raadsleden hebben vragen gesteld over de wijkgesprekken Proostdijland te Mijdrecht. 

Verzocht wordt over de beantwoording daarvan met het college nader van gedachten wisselen.
6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving & Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, H.J. van der Greft

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeenteHuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 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 officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcepunten

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.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@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

kom in actie voor 
jouw favoriete 
goede doel!

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen?

Ga je iets speciaals doen?

Kies uit meer dan 2000 goede doelen

Meld je aan en start je eigen 
actie op www. geefsamen. nl



Wilt u zien wat er in 
de provincie Utrecht 
met Europees geld 
gebeurt? Kom dan 
in het weekend van 
13, 14 en 15 mei 
kijken bij één van 
de 150 projecten die 
meedoen aan de 
Europese kijkdagen. 
Alle projecten zijn 
mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de Europese Unie. 
In de provincie Utrecht zijn de 
volgende zeven projecten gratis 
te bezoeken:

Amersfoort: markt
‘Gemaakt in Amersfoort’ XXL 
Vrijdag 13 mei
14:30 – 20:00
Oliemolenkwartier, 
parkeerplaats Eemlaan

Utrecht: Protospace
Vrijdag 13 mei inloop 
van 09:30 – 16:30
Nijverheidsweg 16, 
3534 AM Utrecht

Utrecht: Dutch Game Garden
Zaterdag 14 mei van 10:00 – 17:00

Neude 5, 3512 AD Utrecht

Utrecht: De Nieuwe Bouwloods
Zondag 15 mei van 14:00 – 16:00
Pratumplaats 2, 
3454 NA De Meern

Utrecht: Museum Speelklok
Zondag 15 mei, 10:00 – 17:00
Steenweg 6, 3511 JP Utrecht

Utrecht: PORTICO 
13, 14 en 15 mei, 
rondleidingen om 12:45 uur
VVV/Rondom, Domplein 9 te 
Utrecht

Utrecht: Fort aan de Klop
13 en 14 mei van 11:00 – 17:00
1e Polderweg 4-6 Utrecht

Kijk voor meer informatie op: 
http://www.europaomdehoek.
nl/kijkdagen.

Het zwemseizoen is begonnen. 
Door het warme weer van de 
afgelopen dagen, willen veel 
zwemliefhebbers informatie 
over het zwemwater in onze 
provincie. Ook dit jaar informeert 
de provincie Utrecht u via een 
folder, de zwemwatertelefoon en 
de website over alle 23 officiële 
zwemplaatsen in open water.
Iedere twee weken worden de 
waterkwaliteit, de hygiëne én de 

veiligheid van deze zwemplaatsen 
gecontroleerd. Door bijvoorbeeld 
watervogels, algenbloei, extreme 
warmte of drukte, kan de 
waterkwaliteit snel achteruit 
gaan. Waar nodig, waarschuwt 
de provincie hiervoor, of stelt 
desnoods een zwemverbod in. 
De folder, met daarin informatie 
over bereikbaarheid, waterdiepte, 
voorzieningen en eventueel 
entreegeld, is verkrijgbaar 

bij VVV’s, gemeentehuizen, 
bibliotheken, recreatieschappen, 
campings, bungalowparken en 
jachthavens. 
Actuele informatie? Bel de 
zwemwatertelefoon (030 – 258 
2158) of kijk op de website. 
Belangrijke veranderingen maken 
we ook via de regionale media en 
NOS Teletekstpagina 725 bekend.
www.provincie-utrecht.nl/
zwemwater

In de provincie is een 
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

 hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe 
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
18 mei 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Eikenprocessierups 
preventief te lijf
Voorkomen is beter dan genezen en dus is de provincie Utrecht 
vorige week begonnen met het preventief bestrijden van de 
eikenprocessierups langs de provinciale wegen. Deze rups – die zich 
later ontpopt tot nachtvlinder – kan bij aanraking met de menselijke 
huid leiden tot een allergische reactie, zoals jeuk, branderigheid, 
roodheid en zwelling. Om te voorkomen dat deze rupsen zich in de 
eiken gaan nestelen, zijn ruim 2000 bomen nu al behandeld. 
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PS

Gijs de Kruif (CDA)

“Als vader van drie kinderen zwem ik in 
de zomer vaak in de plassen in de buurt. 
Het is goed om te weten dat er iedere 
twee weken door de waterschappen 
en Rijkswaterstaat monsters worden 
genomen om te checken of de kwaliteit 
van het water nog in orde is. Dat zwemt 
toch een stuk prettiger. Daarnaast 
maak ik gebruik van de interactieve 
zwemwaterkaart op onze website www.
provincie-utrecht.nl/zwemwater Hier zie 
ik direct of er in een plas bijvoorbeeld 
blauwalg is aangetroffen, maar ook of er 
bij een recreatieplas toezicht is of niet. Zo 
is en blijft zwemmen leuk!”

‘Voor veel mensen is het een groot plezier dat 
het zwemseizoen weer is begonnen. Daarbij 
is het belangrijk dat het water schoon, 
veilig en hygiënisch is. Het controleren van 
zwemwater is een wettelijke taak van de 
provincie. Die taak voeren wij met verve uit. 
De burger kan in de folder lezen waar de 
mooiste zwemplekken in de provincie zijn. 
Over de actuele stand van zaken staat alles 
te lezen op de website van de provincie. 
Ikzelf ben geen zwemliefhebber, maar mijn 
kinderen zijn vaak in het water te vinden. 
Het is goed om te weten dat zij zelf kunnen 
checken of het zwemwater goed is.’

Europa bij u om de hoek!

GS

Veilig zwemmen in open water

Gedeputeerde Ralph de Vries: 



Weekmarkt 
in Mijdrecht 

viert 40-jarig 
bestaan

Kom naar 
de markt op het 

Raadhuisplein en 
win mooie prijzen!

Mijdrecht. Komende weken, op 5, 12 
en 19 mei viert de Mijdrechtse Week-
markt uitgebreid haar 40-jarige be-
staan. Donderdag 5 mei wordt de jubi-
lerende Weekmarkt om 11.00 uur fees-
telijk geopend door wethouder Pieter 
Palm (Economische Zaken). Alle markt-
bezoekers kunnen vervolgens pro� te-
ren van leuke aanbiedingen en krijgen 
de kans tevens mooie prijzen te winnen. 
Dat gaat met het Rad van Fortuin waar 
iedereen aan kan meedoen. Het Rad 
staat opgesteld ter hoogte van Leem-
ans Schoenen op het Raadhuisplein. 
De prijzen worden allemaal ingebracht 
door de marktkooplieden die elke week 
trouw de Weekmarkt in Mijdrecht bevol-
ken. Zij delen ook kortingsbonnen uit 
aan klanten. Klanten krijgen ook stem-
pelkaarten uitgereikt. Daarop krijgt men 
een stempel zodra er wat bij een markt-
kraam is gekocht. Na vier stempels heeft 
men recht om deel te nemen aan het 
Rad van Fortuin. De stempelkaarten 
worden ingenomen en vervolgens in 
een bus gedeponeerd. Dat gaat de he-
le dag door. Aan het einde van de dag 
worden daaruit weer winnaars voor een 
prijs getrokken. Ook de volgende markt-
dagen op 12 en 19 mei staan in het te-
ken van het jubileum en krijgen bezoe-
kers andermaal de hele dag kansen om 
met mooie prijzen naar huis te gaan. Bij-
voorbeeld met een � ets of tassen gevuld 
met boodschappen. 
Behalve de marktkooplieden nemen 
ook Leemans Schoenen, Rendez Vous 
en het Griekse restaurant Corfu uit de 
Raadhuislaan deel aan de viering van 
het jubileum door inbreng van prijzen. 
Het is dus alleszins de moeite waard 
de komende donderdagen de markt in 
Mijdrecht te bezoeken en boodschap-
pen te doen. Naar de markt gaan is bo-
vendien gezellig, het aanbod is altijd 
gevarieerd, de prijzen zijn aantrekkelijk 
en de benadering is uiterst klantvrien-
delijk. Kortom, de beleving van bood-
schappen doen en ‘winkelen’ op de 
markt is anders. Wie wat meer wil we-
ten over de historie van de markt en te-
vens wil zien op welke plek de verschil-

lende soorten koopwaren worden uit-
gestald, kan dit ook zien op de website: 
www.marktmijdrecht.nl.

Oud beroep
Ab van Goor, werkzaam op de afdeling 
Handhaving bij de gemeente, treedt op 
als marktmeester. Buitendienstmede-
werker Gerrit Berkelaar vervangt hem 
bij tijd en wijle in die functie. Zij zor-
gen ervoor dat de markt georganiseerd 
draait en dat alle deelnemers zich aan 
de regels houden en op de toegewe-
zen plaatsen staan. Momenteel zijn er 
26 vaste marktkooplieden en drie ‘mee-
lopers’. Verder treden er dan af en toe 
nog een of twee standwerkers op. Er zijn 
een stuk of zes, zeven kooplieden die er 
vanaf het begin van de markt al bij zijn, 
dus sedert 1971 en die doen dit werk 
nog steeds met veel plezier. “Het vak 
van marktkoopman behoort tot een van 
de oudste beroepen in de geschiede-
nis van het menselijk bestaan en is daar-
om zo bijzonder”, laat Ab van Goor we-
ten. “Leuk om eens met een paar ‘oudge-
dienden’ kennis te maken die nog altijd 
volop meedraaien met de Weekmarkten 
en niet alleen met die in Mijdrecht. De 
meeste marktkooplieden hebben weke-
lijks ook in andere dorpen en steden een 
standplaats op de markt.”

Het is mijn leven
Nieuwsgierig geworden gingen wij eens 
een praatje maken met enkele markt-
kooplieden van het eerste uur in Mijd-
recht. Onder anderen bij ‘Tante Bep’ uit 
Rijnsburg, die al aardig wat jaartjes in 
leeftijd telt maar dat haar niet is aan te 
zien. Zij neemt al vanaf 1971 deel aan de 
Mijdrechtse Weekmarkt met een groot 
aanbod aan bloemen. “Ik doe dat al van-
af mijn 32e-jaar en vind het nog steeds 
gezellig. Toen ik nog jonger was reed ik 
zelf met een auto en een aanhanger er-
achter naar de markt, maar nu doet ie-
mand anders dat die met mij mee gaat. 
Ik hou er niet mee op want het is mijn 
leven”, aldus de krasse en vrolijke dame 
die verder vertelt dat zij vroeger ook bij 
een kruidenier heeft gewerkt en veer-

tien jaar lang de boodschappen bij klan-
ten thuis heeft bezorgd. Met de � ets 
door weer en wind met volle dozen, 
twee in de tas, twee achterop en een op 
het stuur. “Van werken ga je niet dood 
hoor,” aldus Tante Bep. Dat klopt, zeker 
als je ziet hoe vitaal zij is. 
Wim Duits staat met een enorme groen-
te- en fruitkraam pal naast de ‘oude in-
gang’ van het gemeentehuis. “Mijn va-
der is hier van begin af aan begon-
nen en ik ging toen al met hem mee. 
Maar hij brak in 1972 bij het voetbal-
len zijn been en toen moest ik het al-
leen doen. Sinds die tijd ben ik hier op 
de markt. Ik doe dit werk sinds 1968 en 
we hebben in Oudewater, waar ik van-
daan kom, ook een winkel gehad tot 
2000. Mijn broers hadden er toen geen 
zin meer in en daarom zijn we daarmee 
gestopt want je kunt niet op alle plaat-
sen tegelijk zijn. Uiteindelijk ben ik met 
het bezoeken van weekmarkten door-
gegaan. Wat ik wel heb geconstateerd is 
dat het aanbod aan verschillende soor-
ten groente en fruit sinds 1971 enorm 
is uitgebreid. Sommige seizoensartike-
len waren er gewoon niet, nu het hele 
jaar door verkrijgbaar. En als je er geld 
voor over hebt is alles te koop, ook op 
de markt.” Aldus Duits. 
Hans Smorenburg uit Woerden staat 
met een winkelwagen met allerlei soor-
ten kaas. Hans: “Ik woon nog steeds op 
de boerderij waar mijn ouders destijds 
ook kaas gemaakt hebben. Ik behoor 
niet tot de langst deelnemende aan de-
ze markt, maar ongeveer 20 jaar. Wel 
lang genoeg om een vaste klantenkring 
aan je te binden. Het is vandaag de dag 
anders dan vroeger. Dan stond je op een 
kistje achter de kraam waar op tafel een 
zeiltje lag en daar zette je de spullen dan 
maar neer. Tegenwoordig worden er 
heel wat eisen aan je gesteld op het ge-
bied van bijvoorbeeld hygiëne en veilig-
heid. Daardoor ziet het er allemaal heel 
anders uit. Koeling voor, koeling achter, 
elektriciteit enzovoort. Vroeger had je 
een balansweegschaaltje en rekende je 
uit het hoofd. Wel nostalgisch, maar aan 
de andere kant gelukkig verleden tijd.”

Het zit in ons bloed
Karel Hessing is ook gearriveerd en staat 
met zijn vrouw Ineke datgene uit te la-
den wat de lange kraam moet vullen. 
“Dat is alles voor het bed, zoals dekbed-
den en overtrekken plus de nodige ac-
cessoires,, licht Karel toe die afkomstig is 
uit Nieuwegein. “Ik sta vanaf 1971 op de 
markt in Mijdrecht en heb altijd dit soort 
producten aan de man en vrouw ge-
bracht. Mijn vrouw vergezelt mij de laat-
ste jaren. Wij hebben het hier prima naar 
onze zin. Af en toe zijn we verhuisd naar 
een andere locatie, maar hier vinden wij 
het tot nu toe de beste plaats om een 
markt te houden. Centraler in het dorp 
kan niet en het is altijd gezellig druk. Wij 
zijn ons hele leven marktkooplieden ge-
weest. Het zit in ons bloed. Mijn vader is 
vorig jaar overleden en die heeft tot zijn 
88ste op de markt gestaan. Die draai-
de toen nog drie markten in de week 
mee.” Ineke: “Wij kennen klanten van 
veertig jaar geleden. Hun kinderen ko-
men nu bij ons langs en er zijn zelfs al 
kleinkinderen met wie we hebben ken-
nisgemaakt. Wij worden oud en horen 
zo langzamerhand bij de marktinven-
taris.” Arie Plasman uit Den Haag is ook 
al een man van het eerste uur. Samen 
met zijn vrouw Wil biedt hij al 47 jaar (!) 
lang een assortiment overheerlijke verse 
stroopwafels aan. En niet alleen in Mijd-
recht. Geen wonder dat hij een populai-
re kraam heeft waar jong en oud zich te-
goed doen aan de oer-Hollandse lekker-
nij. “Toen ik 14 was werd ik de bakke-
rij ingejaagd om te werken, later werd 
dat de markt”, vertelt een olijke Arie. “En 
dan kom je vanzelf hier terecht. Leu-
ke plaats dat Mijdrecht en we hebben 
veel aanloop.” Niet iemand van het eer-
ste uur maar toch al weer een jaar of vijf-
tien aanwezig is Peter Vermeij. Hij heeft 
een uitgebreid aanbod aan zomerse da-
meskleding in alle maten, keurig opge-
hangen aan kledingrekken.”Vanaf mijn 
veertiende jaar sta ik op de markt. Ik heb 
vroeger twee winkels gehad maar ik ben 
veel meer marktman en daar heb ik voor 
gekozen. Dat is nu eenmaal zo, een win-
kelier is nu eenmaal geen marktkoop-

man en omgekeerd is een marktkoop-
man geen winkelier. Dat verschil zit in je 
genen. Het is ook een ander vak. Mijd-
recht is voor mij een thuiswedstrijd want 
ik woon in Zegveld. Op dit moment doe 
ik niet alleen de zaken want ik heb er een 
stagiaire bij, dat is Chris uit Mijdrecht die 
een studie handelsverkoop volgt. Hij 
draait twee keer in de week een half jaar 
mee. Ik ken de situatie natuurlijk ook 
nog van het Haitsmaplein. Maar nu we 
hier staan is het veel leuker, compac-
ter en wij als marktkooplieden zijn te-
vreden, maar je hoort dat ook van klan-
ten. Die vinden het veel gezelliger. De 
markt zit nu ook veel meer in de loop.” 
Jan Koelewijn van Bakkerij Het Stoepje 
is al jarenlang een bekende verschijning 
met de felgeelgekleurde winkelwagen. 
“Mijn vader is hier begonnen in 1971 op 
de markt en ik heb dat overgenomen. 
Wij bakken zelf een heleboel brood en 
banket, maar breiden het assortiment 
ook uit met producten die wij van el-
ders betrekken. Daarbij letten we wel 
op de kwaliteit en de prijs. Op de markt 
moet je aantrekkelijk voor je klanten blij-
ven”, aldus Jan die de zaken runt met zijn 
nichtje Cara. Hij staat volgend jaar zelf 25 
jaar op de markt. Toen de markt in Mijd-
recht voor het eerst zijn intrede deed 
was Jan 2 jaar oud. Sinds 1987 neemt hij 
deel aan de markt, de eerste tijd samen 
met zijn vader. “Op de markt staan heeft 
zijn charme, leuk om met mensen om te 
gaan, lekker buiten en elke dag op een 
ander plekje. Ik zou niet zonder kunnen. 
En hard werken hoort erbij, dat zijn wij 
gewend in Spakenburg”, merkt Jan nog 
op. Intussen luidt het carillon waar een 
aantal marktkooplieden dol van wordt 
en een ludieke actie wordt overwo-
gen om het carillon tot zwijgen te bren-
gen, althans tijdens de marktdag. Markt-
meester Ab van Goor zorgt er echter 
snel voor dat het klokkenspel het liet af-
weten door dit (tijdelijk) uit te schakelen.

Levensvreugde
Tot slot Willem van Nierop, de goedlach-
se en boordevol humor zittende bloe-
menverkoper. Hij heeft zijn plaats pal 

naast het terras van Rendez Vous. De 
mensen daar kijken uit op zijn stand 
boordevol bloemen en planten in een 
kleurrijke variatie. Willem: “Ik sta hier ook 
vanaf het begin, destijds nog met mijn 
vader. Toen was ik een jong broekie dat 
zijn rijbewijs nog niet eens had. Toen ik 
24 was kwam mijn vader te overlijden en 
stond ik er alleen voor. Bovendien had-
den wij een kwekerij in Hillegom waar 
ik nog steeds woon. Hij was mijn maat-
je op de markt en in de bloemen. Die mis 
je dan enorm. Maar in de loop van de ja-
ren heb ik mij eroverheen gezet. Met hu-
mor en vrolijk in het leven te staan red je 
het. Ik hou van mensen om mij heen en 
vind mijn vak het allermooiste wat er be-
staat. Bovendien woon ik tussen de bol-
letjes en de bloemetjes. Ik ben een ge-
lukkig mens, ook al word ik nu ook een 
oud en narrig kereltje op mijn 56ste… 
Maar ik sta naast Arie met zijn stroop-
wafels en zijn meisje zorgt zo goed voor 
mij… (ha,ha,ha!).” Geweldig, wat een le-
vensvreugde op de weekmarkt!

Kom meevieren!
Veertig jaar weekmarkt in Mijdrecht. 
Een niet meer weg te denken commer-
ciële traditie die telkens veel belang-
stelling geniet omdat andere kernen in 
De Ronde Venen nagenoeg geen der-
gelijke markt hebben. De oudere ge-
neratie inwoners herinnert zich de eer-
ste weekmarkten nog wel toen die § o-
reerden op de Prinses Margrietlaan. La-
ter verkaste de markt naar het parkeer-
terrein aan de Zr. den Hertoglaan. In no-
vember 1994 werd de markt wederom 
verplaatst, toen naar het Burgemeester 
Haitsmaplein. Dat zal de jongere gene-
ratie nog wel weten. Na ruim 12 jaar ver-
huisde de succesvolle markt opnieuw, 
nu naar de huidige locatie op het Raad-
huisplein, vlak voor het gemeentehuis 
met een voortzetting in de Dorpsstraat 
en de Raadhuislaan. Daar wordt nu pre-
cies een jaar na dato de weekmarkt ge-
houden. Iedereen is er van harte wel-
kom dºe veertigjarige aanwezigheid van 
de markt in Mijdrecht te komen meevie-
ren! 
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DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post 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. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*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.
*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.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen 
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen, 
tel 0297-263758 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische 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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTsWINkEL

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Nog twee maanden, en 
dan... Chazz !

’t Heeft iets van koffiedik kijken, maar noteer maar in uw agenda: zater-
dag 25 juni 2011 wordt een stralende dag. Dan is het namelijk de dag 
van Chazz en wordt de liefhebber van vrolijk makende muziek, een pa-
relend glas, lekker eten en nog veel meer van the good things of life ver-
wacht in de lommerrijke tuin van Hoeve Stroomzicht aan de Westzijde 
in De Hoef – ook deze keer het decor van Chazz, de zesde editie alweer.
Chazz – dat staat voor Charity Jazz. Charity,  liefdadigheid. Nou moet u 
dat niet zo letterlijk nemen, want in een tijd waarin we er eindelijk ach-
ter beginnen te komen dat alle mensen recht hebben op gelijke kan-
sen, is liefdadigheid een wat achterhaald begrip. Gedurende Chazz bla-
zen, drummen, tokkelen, babbelen, luisteren, dansen, eten en drinken 
we  in een gezellige ambiance geld bijeen om kinderen in een aantal 
van de armste landen ter wereld via scholing een basis voor een goe-
de toekomst te geven.

Even over de inzet: het begon allemaal in de jaren negentig van de vori-
ge eeuw toen de Stichting Ontwikkelings Samenwerking (SOS) De Ron-
de Venen van start ging met een omvangrijk project op het terrein van 
gezondheidszorg op Sri Lanka. Het eiland heeft aan de gulheid van de 
Rondeveense bevolking  gezondheidsposten, mobiele klinieken, een op-
leiding voor barefoot doctors en honderden waterputten en toiletten 
overgehouden.

Tegenwoordig ligt het accent van ons werk meer op onderwijs. In het 
Midden-Amerikaanse Guatemala leeft meer dan de helft van de bevol-
king van het land – en dat zijn voornamelijk Maya’s –  onder de armoe-
degrens. SOS en met name de daarin opgenomen Stichting Mayaschool 
Guatemala heeft er met steun van de Nederlandse overheid een modern 
ingerichte middelbare school neergezet. Tegenwoordig spitsen de werk-
zaamheden van de Stichting zich vooral toe op het onderhouden van 
een schoolgeldfonds voor de Maya-kinderen.

In het straatarme Nepal vormen de dalits (onaanraakbaren) een grote 
maatschappelijke onderlaag. Alfabetisering van hun kinderen is hier het 
allereerste het doel van SOS. Sinds 2007 werden in samenwerking met 
de Stichting Nepal drie scholen gesticht in door de Nepalese regering 
‘vergeten’ gebieden.

De wereld is het werkgebied van SOS, dus ontbreken we ook in Afri-
ka niet. In het droge noorden van Kenia wordt  steun verleend aan pro-
jecten van de Stichting Welzijn Wajir. Bij twee al bestaande basisscho-
len, gevestigd in de verkoelende schaduwen van acaciabomen, verzorg-
de de met SOS samenwerkende stichting Welzijn Wajir de financiering 
van de bouw van een aantal echte klaslokalen compleet met gescheiden 
toiletgebouwen voor jongens en meisjes. Nuttig werk wordt ook verricht 
in Tanzania waar in Dar es Salam het bestaande schoolcomplex van de 
Holy Union Sisters werd voorzien van een faciliteit om zieke kinderen uit 
de regio een veilige opvang te geven. Momenteel wordt de school uit-
gebouwd tot een echte high school.

In dit korte bestek is lang niet alles verteld. Kijk maar eens op
www. sosderondevenen.nl. Maar u weet nu weer zo’n beetje waarom u 
de 25ste juni vrij moet houden en naar Chazz moet komen. Begin (’t is 
maar een idee)  maar eens om via www.chazz.nl een kaartje te reserve-
ren – leuk cadeau voor de komende Moederdag.
Over al die muzikanten die tijdens Chazz hun kunsten komen vertonen 
vertellen we u in de komende weken. Laten we er a lovely day van ma-
ken.

Rob van Dijk

www.sosderondevenen.nl

Mirelle deelt ervaringen in 
nieuw tv programma ‘Gepest’
Wilnis - Op 5 mei zendt RTL de eer-
ste aflevering uit van het nieuwe tv 
programma ‘Gepest’. In deze afleve-
ring volgt RTL het verhaal van Mi-
relle Valentijn uit Wilnis. In het pro-
gramma vertelt zij hoe zij terug-
kijkt op haar ervaringen als kind en 
hoe dit haar verdere leven heeft be-
paald. Zij gaat samen met presenta-
tor Peter van de Vorst op zoek naar 
de pesters van toen. Een aantal van 
deze personen bleek bereid om mee 
te werken aan het programma en zij 
vertellen voor de camera wat zij zich 
nog herinneren van die tijd. 
Het meewerken aan het programma 
was een intensieve ervaring voor 
Mirelle en maakte opnieuw veel 
emoties los. Zij vertelt niet te heb-
ben verwacht dat dit zou gebeuren. 
Zij dacht haar ervaringen te hebben 

verwerkt. Opnieuw heeft ze onder-
vonden hoe naar het is om gepest te 
zijn. Op de vraag wat haar motiveer-
de om mee te werken aan het pro-
gramma vertelt zij dat pesten nog 
steeds heel veel gebeurt. “Pesten 
mag nog meer bespreekbaar zijn en 
vooral de aandacht voor het signa-
leren hiervan, de noodzaak slacht-
offers te ondersteunen en inzicht in 
de mogelijke oplossingen voor dit 
probleem, mag worden vergroot”, zo 
onderstreept zij.
Kijk op 5 mei naar ‘Gepest’ en draag 
uw steentje bij aan het oplossen 
van het pestprobleem door het be-
spreekbaar te maken voor álle be-
trokkenen.
Meer informatie over het program-
ma kunt u vinden op de website: 
www.rtl.nl/gepest

Laura Fygi zingt bij René 
van Beeck in De Boei
Vinkeveen - Het laatste evenement  
van dit seizoen van stichting Cultura 
De Ronde Venen op vrijdag 13 mei 
wordt een echt spektakel.

René van Beeck heeft wederom  ab-
solute topjazzmusici uitgenodigd 
voor zijn ‘Jazz Special Edition’. Nie-
mand minder dan vocaliste Laura 
Fygi treedt op.

Zij wordt begeleid door pianist Hans 
Vroomans, trompettist Ruud Breuls, 
drummer Chris Strik en natuurlijk 
door René van Beeck op contrabas. 
De locatie is dorpshuis De Boeiaan 
de  Kerklaan 32 in Vinkeveen, aan-
vang 20.30 uur.

Laura Fygi
Haar eerste successen behaalt Lau-
ra Fygi met de popgroep Center-
fold, een zeer populaire Nederland-
se meidengroep die wereldwijd di-
verse hits scoort. Daarna begint ze 
samen met Rowan Moore de band 
The Backlot en komt ondertussen 
haar eerste soloalbum uit. Het al-
bum met jazzachtige nummers en 
begeleiding van Toets Thielemans 
wordt in de hele wereld stormachtig 
ontvangen en Laura’s naam is ge-
vestigd. Inmiddels heeft ze 12 Cd’s 
gemaakt en reist ze de hele wereld 
rond waaronder diverse keren per 
jaar naar het Verre Oosten. In China 
wordt ze als een echte vedette ont-
vangen en heeft ze al 3 nummers in 
het Chinees opgenomen.

Tijdens haar concerten wordt ze be-
geleid door haar eigen muzikan-
ten met wie ze meer dan 14 jaar sa-
menwerkt. Op 13 mei zal Laura een 
selectie uit haar repertoire bren-
gen, dat varieert van The Ameri-
can Songbook tot bekende latin- en 
jazzsongs.

Begeleiding
Pianist Hans Vroomans is al ja-
ren de vaste begeleider van Lau-
ra en speelt tevens in het Metropo-
le Orkest, evenals trompettist Ruud 
Breuls. Ruud is een van de meest 
gevraagde blazers in de Neder-
landse studio’s en speelt eveneens 
in The Jazz Orchestra of the Con-
certgebouw. Drummer Chris Strik 
is net zo’n fenomeen: hij studeerde 
cum laude af aan het Conservatori-
um van Utrecht en heeft sindsdien 
met alle jazzgiganten over de hele 
wereld gespeeld. In De Boei was hij 
meerder keren een van de Friends 
van René van Beeck.
Jazzorganisator, zanger, flügelspe-
ler en contrabassist René van Beeck 
organiseert sinds januari 2003 sa-
men met Cultura de inmiddels be-
roemde jazzconcerten in De Boei te 
Vinkeveen. Iedere keer weet hij de 
top van de jazz uit te nodigen en dat 
is hem ook deze keer voortreffelijk 
gelukt. De trouwe en steeds gro-
ter wordende groep jazzbezoekers 
waardeert dat ten zeerste. 

Toegangskaarten 
De toegangsprijs voor deze gewel-
dige jazzhappening bedraagt 10 eu-
ro, jongeren op vertoon van studie- 
of schoolpas betalen 5 euro. Reser-
veringen op www.cultura-drv.nl zijn 
mogelijk tot 3 dagen voor het con-
cert. 
Kaarten zijn eveneens verkrijg-
baar bij boekhandel Mondria in 
winkelcentrum De Lindeboom te 
Mijdrecht, drogisterij De Bree aan 
de  Herenweg 12 in Vinkeveen en 
indien voorradig een half uur voor 
aanvang aan de zaal. Verdere infor-
matie is te vinden op  
www.cultura-drv.nl 
Jazz Special Edition met Laura Fy-
gi in De Boei!

High key foto-expositie 
Mijdrecht - Veel lichte tinten en 
weinig zwart is het kenmerk voor 
de high key foto-expositie van foto-
workshop De Ronde Venen. De ex-
positie is de gehele maand mei in 
gezondheidscentrum Croonstadt te 
bekijken.

High key fotografie is een manier 
van fotograferen waarbij de foto-
graaf ‘sleutelt aan het evenwicht 
tussen licht en donker’. Het resul-
taat is een foto waarin de lichte 
en middentinten de overhand heb-
ben en de belichting zo gelijkmatig 
is, dat er geen donkere schaduwen 
voorkomen. Het mag duidelijk zijn 
dat een high key foto niet 1-2-3 ge-
maakt is. Vandaar dat de clubleden 
eerst gedegen uitleg van een vak-
docent hebben gekregen en daar-
na op de set en/of thuis aan de slag 
zijn gegaan.
De resultaten zijn zacht en sfeervol 
te noemen.
Meer info en foto’s:
www.fotoworkshop.nl
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Honingbijen houden, 
hoe doe je dat

Een krantenartikel met deze 
titel trok mijn aandacht. Het  
resultaat is dat ik nu een 
imkercursus volg. Tijdens de 
cursus verbaas ik mij over 
het bijzondere leven van de 
honingbij.

De honingbij is het oudste 
‘huisdier’. Wilde honingbijen  
zoeken een holle boom voor 
hun behuizing. Al duizenden 
jaren geleden werd ontdekt 
dat honingbijen een verruk-
kelijk product maakten; ho-
ning. Door het aanbieden 
van een gelijkwaardige be-
huizing konden de honing-
bijen dicht bij huis worden 
gehouden.
Honingbijen zijn vooral soci-
aal levende insecten en leven 
dus nooit solitair. Binnen het 
volk van honingbijen heerst 
een duidelijke taakverdeling. 
Naast de koningin, waar er 
maar één van is heb je vele 
duizenden werksters. Werk-
sters zijn vrouwtjes die geen 
eitjes kunnen leggen. De ko-
ningin zorgt voor het leggen 
van de eitjes. Binnen de taak-
verdeling van de werksters 
heb je haalbijen, huisbijen, 
verdedigingsbijen, voedster-
bijen etc.
De darren zijn de mannetjes, 
deze komen in kleine aantal-
len alleen voor in het voorjaar. 
De tijd waarin de koningin 
bevrucht moet worden. De 
afl oop van de paringsdaad 
is voor de dar dramatisch. De 
dar moet dit met de dood be-
kopen. Behalve de parings-
daad is de dar niet van nut.

De werksters zijn vrouwelijk 
maar leggen geen eitjes. Hier 
begint dan mij verbazing; de 
koningin geeft namelijk geur-
stoffen af waardoor de ge-
slachtsorganen van de werk-

ster onderontwikkeld blijven.  
Dat is toch wat anders dan 
iedere dag de pil te slikken.
De voedsterbijen zorgen voor 
het voeden van de larven die 
uit de eitjes komen, de ver-
dedigingsbijen weren bijen 
die niet tot het eigen volk 
horen af. De haalbijen gaan 
op zoek naar nectar en stuif-
meel. Bij terugkomst geven 
ze de nectar en stuifmeel af 
aan de huisbijen. Aan de an-
dere haalbijen laten ze weten 
waar de beste plekjes zijn 
middels de ‘bijendans’. De 
bijendans is een 8-vorm die 
in relatie tot de zonnestand 
aangeeft waar het nectar en 
de stuifmeel zich bevinden. 
Zijn nectar en stuifmeel bin-
nen een cirkel van 100 me-
ter te verkrijgen dan maakt 
de bij een  eenvoudigere 
cirkelvormige dans. Honing-
bijen zoeken overigens hun 
voedsel over een afstand van 
maximaal 3 à 4 kilometer.

Wat bijna iedereen weet is 
dat de laatste jaren de bijen-
stand wereldwijd drastisch 
vermindert. Over de oorzaak 
of oorzaken is veel discus-
sie; gebruik nieuwe pestici-
den, slecht weer, te weinig 
voedselbronnen (bloemen 
en planten), varraomijt of een 
combinatie van factoren.
Na het  beëindigen van de 
cursus hoop ik middels het 
houden van bijen een kleine 
bijdrage te kunnen leveren 
aan hun bestaan. Want zon-
der bijen geen fruit, geen 
groente, geen honing, geen 
bloemen!.
Heeft u ook interesse in het 
houden van bijen, kijk dan 
op ww.nbv.nl

Anja de Kruijf
IVN natuurgids

Aanstaande zaterdag 7 mei:

Geraniumjaarmarkt en een 
braderie in centrum Aalsmeer

Regio -Komende zaterdag 7 mei 
vindt in Aalsmeer Centrum weer de 
jaarlijkse Geraniumjaarmarkt plaats. 
Op het Raadhuisplein staat de Ge-
raniummarkt en in de Zijdstraat is 
er een braderie. De Geraniumjaar-
markt is van 9.00 tot 17.00 uur en 
wordt georganiseerd door KMTP 
Groei & Bloei, de winkeliersvereni-
ging Aalsmeer Centrum en organi-
satiebureau Natural Solutions. 

Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van de KM-
TP organiseert op (een deel van) het 
Raadhuisplein en Drie Kolommen-
plein de Geraniummarkt. Twintig 
kwekers en bedrijven bieden diver-
se producten aan voor de tuin, van 
eenjarige planten zoals de geranium 
tot vaste planten.
Vanaf 8.00 uur gaat een vakjury 
rond om te kijken of de aangebo-
den producten van een goede kwa-
liteit zijn. De juryrapporten worden 
vanaf 11.00 uur bij de kramen op-
gehangen, zodat eenieder weet wat 
er te koop is. Bezoekers kunnen 
bij de stand van de KMTP hun ge-
kochte producten in bewaring ge-
ven, zodat zij rustig verder kun-
nen winkelen. De stand van KMTP 
Groei & Bloei bevindt zich nabij het 

beeld van Flora, godin van de lente 
en de bloemen dat op een tien me-
ter hoge sokkel staat voor het ge-
meentehuis. Bij goed weer verzorgt 
Aalsmeers Harmonie het traditio-
nele concert tijdens de Geranium-
markt. Dit begint omstreeks 12.00 
uur op het Raadhuisplein. Voor in-
lichtingen over de Geraniummarkt: 
tel. 06-29550604.

Braderie 
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld: Zijdstraat, Weteringstraat 
en op het Molenplein. Op de markt 
vindt u onder andere kleding, sie-
raden, kralen, horloges, portemon-
nees, boeken, snoep en ander lek-
kers. Naast de vele standwerkers 
zijn ook winkeliers en verenigingen 
vertegenwoordigd met een kraam.
Bij de diverse horecazaken in het 
centrum zijn voldoende mogelijk-
heden voor een drankje en allerlei 
lekkernijen. Bij het terras in de We-
teringstraat staat een springkussen 
voor de kleine gasten. 

Bereikbaarheid 
Op zaterdag 7 mei is de aftrap van 

de actie Met Belgerinkel naar de 
Winkel. Tot en met 11 juni krijgen 
klanten voor elke keer dat ze bij een 
deelnemende winkelier in Aalsmeer 
op de fi ets een aankoop doen een 
sticker op een spaarkaart.

Elke ingeleverde volle spaarkaart, 
met 8 stickers, geldt als een lot in 
een verloting van één of meer mooie 
prijzen. Kijk voor deelnemende win-
keliers in Aalsmeer Centrum op  
www.aalsmeercentrum.nl. 

Komt u met de boot? Dan kunt u 
aanmeren aan het Praamplein dat 
bereikbaar is vanaf de Ringvaart bij 
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de 
Kolenhaven, achter watersportver-
eniging Nieuwe Meer. Wie onder de 
Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10 
mtr) op de Stationsweg past, kan 
vanaf de Kolenhaven zelfs doorva-
ren naar het Stokkeland bij het ge-
meentehuis. 

Voor wie toch met de auto komt: de 
Dorpsstraat is vanwege werkzaam-
heden aan het riool en de Barend-
sebrug nog steeds afgesloten voor 
doorgaand verkeer.

De Weteringstraat is vanwege de 
braderie afgesloten. Het Praamplein 
is dus alleen bereikbaar via de Van 
Cleeffkade of de Stationsweg. 

Naast het Praamplein en het Drie 
Kolommenplein is ook het parkeer-
terrein van de Rabobank de gehele 
dag geopend.

Bluesrockband Black Top 
in Jongerencentrum The Mix
Regio - Only the best is good enou-
gh….., als het gaat om de bands 
Bikes ’n Blues’ bands in The Mix.
En de volgende vette bluesband 

staat alweer op het programma om 
het dak eraf te spelen in Uithoorn 
aanstaande zaterdag 7 mei. Een gie-
rende gitarist met vette bluesrock 

riffs, een pompende ritmesectie en 
twee leadzangers die de knobbels 
op hun stembanden zingen.
Mick Hup, Anne-Maarten “Hills” 
van Heuvelen en Theo Thumper zijn 
Black Top, de band die zaterdag 7 
mei op het podium staat in The Mix 
in Uithoorn.
De drie leden van Black Top heb-
ben allemaal hun sporen verdiend 
in verschillende bezettingen. Mick 
Hup toerde op vijftienjarige leeftijd 
al langs Amerikaanse legerbasissen 
met de soul rock band van zijn zus, 
en speelde later met Noel Redding 
(Jimi Hendrix Experience) in Ahoy. 
Verder schreef Mick ’n rock opera 
voor Hot Sushi.

Anne–Maarten is naast zanger-bas-
sist ook een van de mannen achter 
NO Blues, toerde twee keer door 
Europa met de Amerikaanse Tony 
Vega Band, en speelde met Tracy 
Bonham en Joe Purdy. Samen met 
drummer Theo Thumper was hij de 
ritme sectie van The Marble Tones. 
Thumper, toerde na z’n Speedtwins 
tijd door Europa met de Amerikaan-
se Jenny Kerr Band en de legenda-
risch T-Model Ford.

ZZ top
Naast het eigen werk speelt dit trio 
ook werk van ZZ-Top, Joe Walsh, 
Willie Dixon en Rory Gallaghar.
Black Top bracht eind 2008 het de-
buutalbum Rough ‘n Gritty uit, wat 
resulteerde in waanzinnig goeie re-
censies vanuit heel Europa;
Hun tweede album “Sour Milk” 
werd op tweede paasdag dit jaar  
gepresenteerd in Paradiso, Amster-
dam. Sour Milk is ‘n degelijke ou-
derwetse rockplaat waar een fl in-
ke scheut bluesrock en Rock ‘n Roll 
doorheen geroerd is. Een supervette 
en retestrakke CD presentatie, het 
dak ging eraf in hartje Amsterdam!!
Black Top heeft power, is melodieus, 
rétestrak, tijdloos, en is van onge-
kend hoog niveau.
De mannen hebben ’n lekker hoog 
tempo in hun sets en een goeie in-
teractie met het publiek.

Wie zweert bij ’n adrenalineshot van 
Bluesrock, Hardrock en Rock ‘n Roll 
is zaterdag 7 mei in The Mix aan de 
Jan van Seumerenlaan 1 in Uithoorn 
duidelijk aan het juiste adres! 
De entree is vijf euro, aanvang om 
21.30 uur 

Zondag Weidevogelexcursie 
in de Demmerikse Polder
Regio - Een deel van de Demme-
rikse Polder in Vinkeveen is Natuur-
reservaat in beheer van Staatsbos-
beheer. Dit gebied is normaal niet 
toegankelijk. Maar aanstaande zon-
dag 8 mei geven Staatsbosbeheer, 
Landschaperfgoed Utrecht en IVN 
Vereniging De Ronde Venen en Uit-
hoorn een excursie in dit gebied. Er-
varen IVN gidsen leiden u rond in 
dit gebied en geven u achtergrond-
informatie van dit prachtige Na-
tuurreservaat. Dit jaar geven de na-
tuurverenigingen speciale aandacht 
aan de weidevogels. Deze excur-
sie is daar een onderdeel van. Om-
dat het aantal deelnemers beperkt 
is, wordt u verzocht zich op te ge-
ven vóór aanstaande zaterdag 7 mei 
bij Piet Heemskerk, tel. 0294-291283 
of e-mail:
Petrus.Heemskerk@xs4all.nl).
De deelnemers worden verzocht 
zich te verzamelen om 8.30 uur bij 
Café de Schans in Vinkeveen, op de 
hoek van Ter Aase Zuwe en de Uit-
weg. 
Zie www.weidevogelskijken.nl/ bij 

de locatie die op 8 mei gepland 
staat. Vandaar vertrekken de deel-
nemers naar de ingang van het re-
servaat aan de Ter Aase Zuwe. Op 
die plek kan maar zeer beperkt ge-
parkeerd worden. Vergeet niet een 
verrekijker mee te nemen en u goed 
warm aan te kleden. De excursie zal 
ongeveer 2 uur duren.

Hout voor examen bouw-
techniek op SG Thamen
Uithoorn - De afgelopen weken zijn 
de examenkandidaten Bouwtech-
niek van scholengemeenschap Tha-
men druk in de weer geweest met 
hun praktijkexamen.

De opgave bevatte onder ande-
re een kozijn, waarbij de kandida-
ten hun kennis en vaardigheden in 
de machinale houtbewerking en in 
het degelijke handwerk konden to-
nen. 18 Examenkandidaten gebrui-
ken daarbij een behoorlijke hoe-
veelheid hout.

Scholengemeenschap Thamen kan 
hierbij al enige jaren gebruikma-
ken van de sponsoring door Aan-
nemingsmaatschappij H.M. van 
Scheppingen BV uit Mijdrecht. Di-
recteur Rob van Scheppingen be-
schouwt het als een eer toekom-

stige bouwmedewerkers te helpen 
door hen het hout voor hun examen 
ter beschikking te stellen. Teamlei-
der Techniek van scholengemeen-
schap Thamen, de heer Ibrahim 
Chidi, en docent Bouwtechniek, de 
heer Aad van de Sande bedanken 
Rob van Scheppingen voor zijn ge-
nereuze gebaar en hopen op een 
voortdurende samenwerking tussen 
de school en deze vertegenwoordi-
ger van het regionale bouwbedrijfs-
leven. 

Voor het project ‘Praktijkleren 
Bouwtechniek Uithoorn e.o.’ kan 
scholengemeenschap Thamen 
eveneens rekenen op de goede in-
zet van Van Scheppingen BV, dat 
volgend schooljaar voor het 4e jaar 
praktijkleerplaatsen ter beschikking 
zal stellen.
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Is uw huisdier zoek?
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
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk is een beige/witte kater met een 

rood bandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crème-

kleurige vlek aan linkerzijde van de kop. 
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- De Duiker in Wilnis, stevige, schuwe, grijs met witte, gecastreer-

de kater. Hij heet Gijs en heeft een wit oor en een klein wit punt-
je aan de staart. Gijs is 3 jaar oud.

- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met 
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar 
naam is Janneke.

- Staartmolen in Mijdrecht, zwart/witte kater. Zwart vlekje op neus 
in de vorm van een hartje.

- Churchillflat in Uithoorn, Luna is een muisgrijze gecastreerde ka-
ter met een wit kraagje. Is ontsnapt. Woonde pas een paar dagen 
op dit adres.

Gevonden
- Roerdomp in Mijdrecht, middelgrote zwart/grijze hond. Kaal ach-

terlijf, onregelmatig gebit en vlooienbandje.
- Kruispunt N201/Amstelplein in Uithoorn, zwart/witte kat.
- Hoofdweg ter hoogte van Argon in Mijdrecht, wit/zwarte kater.
 Zwarte strepen aan het eind van de staart, een paar witte vlek-

jes op het lichaam en zwart tussen oren tot op zijn schouders. Hij 
draagt een gekleurd bandje.

- AC Verhoefweg in Mijdrecht, rood/witte kat met wit/rode ringen 
in zijn staart. 

- ‘t Fort in De Kwakel, grote zwarte kater.
- Hoofdweg in Mijdrecht, zwarte kat.
- Herenweg in Vinkeveen, grijs gemêleerde kat met witte buik.

Goed tehuis gezocht voor
- Verschillende konijnen.

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

toen

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt u mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts €  17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijkoerier.nl

NU

Deze week: Boerderij circa 1925, Veldzijdeweg 1
in Wilnis

Acht Rondeveners benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De Ronde Venen - Acht inwoners 
van De Ronde Venen hebben vrij-
dagmorgen jl. uit handen van bur-
gemeester Burgman een Koninklij-
ke onderscheiding ontvangen.
Allen zijn tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst in de Janskerk in 
Mijdrecht benoemd tot Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau. 

De heer J.G. Liesveld 
(1940, woonachtig in Mijdrecht) is 
vanaf 1980 actief als vrijwilliger bij 
verschillende organisaties en instel-
lingen. Bij De Zonnebloem, afdeling 
Mijdrecht, is hij daarnaast ook actief 
als activiteitencoördinator en be-
stuurslid én initiatiefnemer van en 
medeverantwoordelijk voor de voor-
bereiding en de organisatie van di-
verse vakantieweken. Ook is hij ac-
tief betrokken bij de organisatie van 
diverse ontspanningsdagen en acti-
viteiten en functioneert hij als ver-
trouwenspersoon. Van 1990 tot he-
den is hij vrijwilliger bij de Stichting 
De Baat en van 1998 tot heden is 
hij vrijwilliger bij de Stichting Thuis 
Sterven. Van 2004 tot heden is hij 
vrijwilliger bij Inloophuis ’t Anker

Mevrouw 
M.A.G. Peeters-van Bunningen 
(1943, Mijdrecht) is sinds 1966 ei-
genaar van de Speciaalzaak Miran-
de in Uithoorn. Per 22 maart 2011 
beheert zij al 45 jaar op zeer soci-
ale wijze haar speciaalzaak, zowel 
ten opzichte van haar personeel als 
haar clientèle. Haar lingeriezaak ge-
niet bekendheid in geheel Neder-
land en daarbuiten. Speciale be-
kendheid geniet mevrouw Peeters 
door de zeer vakkundige en discre-
te wijze waarop zij dames, na een 
borstkankeroperatie, aan een pas-
sende prothese en eventueel lin-
gerie en badkleding helpt. In de-

ze tijd waarin één op de vier vrou-
wen met borstkanker wordt gecon-
fronteerd, en velen zijn aangewezen 
op een hele of gedeeltelijke prothe-
se, is vakkundige hulp van groot be-
lang om vol zelfvertrouwen verder te 
kunnen

Mevrouw 
A.B. Schmidt-Anderson
(1942, Wilnis) is vanaf 1995 pen-
ningmeester en sinds 1999 voorzit-
ter van het NVVH-Vrouwennetwerk, 
afdeling De Ronde Venen. In die 
hoedanigheid maakte zij tevens deel 
uit van de Vrouwenraad en nam zij 
deel aan het WMO-overleg. 
Daarbij heeft zij vanuit de Stichting 
Welzijn Wajir gezorgd voor de bouw 
en inrichting van een slaapzaal voor 
circa 100 meisjes van een basiss-
school te Tarbaj (Noordoost-Kenia). 
Zij levert tevens een actieve bijdrage 
t.b.v. de verwezenlijking van diverse 
mondiale zaken, zoals participatie 
aan de millenniumdoelen en solida-
riteit met vrouwen in ontwikkelings-
landen. Daarnaast is zij verantwoor-
delijk voor de samenwerking tussen 
het Terschellings Staatsbosbeheer 
en de Stichting Ons Schulgerland.

De heer E. van Selm
(1940, Wilnis) was van 1992 tot 
1996 lid van de Noteringscommissie 
van de Woerdense Kaasmarkt. Van 
1967 tot 1980 was hij lid, vice-voor-
zitter en voorzitter van het bestuur 
van de ARP-kiesvereniging Wilnis. 
Van 1970-1974 was hij bestuurslid 
van de kleuterschool in Wilnis. Van 
1972-1975 was hij bestuurslid van 
de Gereformeerde Kerk in Wilnis. 
Van 1980 tot 1989 was hij voorzitter 
van het bestuur van de afdeling Wil-
nis/De Ronde Venen van het CDA. 
Van 1995 tot heden is hij ondersteu-
ner van diverse hulpbehoevenden in 

zijn woonomgeving. Deze hulp be-
staat onder meer uit het rijden van 
mensen van en naar zieken- en ver-
zorgingshuizen. Van 1999 tot heden 
is hij initiatiefnemer en deelnemer 
aan het project Vrijwillige Weide-
vogelbescherming in De Ronde Ve-
nen. Van 2001 tot 2007 was hij se-
cretaris van het Interkerkelijk Over-
leg De Ronde Venen. Van 2002-2009 
was hij algemeen bestuurslid en ou-
derling van de Taakgroep 65+/lid 
van de kerkenraad van de Ontmoe-
tingskerk PKN-Gemeente Wilnis. 
Van 2004-2008 was hij medeoprich-
ter en deelnemer aan het Interreli-
gieus Platform van de gemeente De 
Ronde Venen. Van 2010 tot heden 
is de heer Van Selm vrijwilliger t.b.v. 
‘Meer Bewegen voor Ouderen’ van 
de Stichting Spel en Sport 55 plus in 
De Ronde Venen..

De heer P. Slingerland 
(1942, De Hoef) zet zich vanaf 
1979 tot heden in voor Stichting De 
Buurtbus De Hoef. De buurtbus De 
Hoef is een vereniging die ruim der-
tig jaar geleden is opgericht met als 
doel de kern De Hoef bewoonbaar 
te houden voor mensen zonder ei-
gen vervoer.
In het buurtschap is een flink aan-
tal mensen aangewezen op open-
baar vervoer. De bus biedt vervoer 
aan mensen die slecht ter been zijn 
en door de buurtbus niet in een iso-
lement terechtkomen. Juist in de-
ze tijd een activiteit die de gemeen-
schap graag omarmt. Sinds de op-
richting is de heer Slingerland voor-
zitter en heeft hij een werkzaam 
aandeel gehad in de ontwikkeling 
van de buurtbus. Hij is de drijven-
de kracht in deze vrijwilligersorgani-
satie. Na 31 jaar actief te zijn in het 
buurtbuswerk doet hij nog heel veel 
meer dingen voor zijn buurtschap.

V.l.n.r. voorste rij: J.G. Liesveld, A.B. Schmidt-Andersson, M. Burgman, M.A.G. Peeters-van Bunningen. Achterste rij: E. 
van Selm, P. Slingerland, C.H.W. Versteegh, A.J.P.M. van der Velden, W. Zwaard.            Foto: Nelle M Fotografie

De heer A.J.P.M. van der Velden
(1947, Abcoude) was van 1972 tot 
1978 oprichter van de jongerensoci-
eteit Mahadma en oprichter van de 
Rechtswinkel in Abcoude. Van 1979 
tot heden was hij oprichter en is hij 
voorzitter van en vrijwilliger bij de 
Jeu de Boulesclub Abcoude. Hij is 
promotor en organisator van diver-
se toernooien, waaronder het jaar-
lijkse feestweektoernooi. Van 1979 
tot 1995 was hij voorzitter van de 
Ronde Tafel Vechtstreek
Van 2005 tot heden is hij medeop-
richter en voorzitter van het The-
aterprogramma Ab-Art. Voorts 
was hij: Mede-organisator van het 
boek ‘Dat vergeet je nooit meer/
Else Film...; Mede oprichter (2000-
2010) van de Atelierroute Abcou-
de-Baambrugge; Initiatiefnemer 
van het boek ‘In het voetspoor van 
Mondriaan en Olie’ (2005 gids voor 
wandel- en fietstochten langs het 
Gein) en Initiatiefnemer en voorzit-
ter (2010) van Toonbeeld 2010 (3 
daags cultureel festival).

De heer C.H.W. Versteegh 
(1942, Vinkeveen) werd in 1962 lid 
van de Schaakvereniging dDenk en 
Zet’ en al kort daarna nam hij de 
functie van secretaris op zich. Dit 
is hij gebleven tot 2007. In die lan-
ge periode zorgde hij onder ande-
re voor de contacten met de leden, 
schaakbond, gemeente, etc.. 

Van 1993 tot heden is hij vice-voor-
zitter van de Vereniging Leefba-
re Venen en zet hij zich in voor het 
natuurbehoud in de Noorderpolder 
in de gemeente De Ronde Venen, 
deels op persoonlijke titel en deels 
als raadslid. 
Vanaf 2002 tot 2010 heeft hij na-
mens het CDA deel uitgemaakt van 
de gemeenteraad van De Ronde 
Venen. Ook is hij voorzitter geweest 
van de adviesraad van het CDA.

De heer W. Zwaard 
(1937, Abcoude) is van 1975 tot he-
den vrijwilliger bij en van 1999 tot 
2008 voorzitter van de Abcouder 
Harmonie. Van 1979 tot heden is 
hij medeoprichter en actief lid van 
de plaatselijke Lionsclub Abcoude-
Baambrugge. Van 1980 tot heden is 
hij vrijwilliger bij de Stichting Fees-
telijkheden Abcoude. Van 1982 tot 
heden is hij ontwerper van het cam-
pagnemateriaal voor de plaatselijke 
CDA-afdeling.

Van 1985 tot heden is hij vrijwilli-
ger bij de Stichting Herdenking Be-
vrijding Stad Utrecht. Van 1999 tot 
2009 was hij lid van de redactie-
commissie van de Olympus Open 
Golfclub Amsterdam. In 2004 was 
hij de ontwikkelaar van de huisstijl 
van de Stichting Welzijn Abcoude. 
Verder was hij onder meer 10 jaar 
bestuurslid van de Stichting Crea-
tief Abcoude, van 1987 tot 1997 be-
stuurslid van de Stichting Stedelij-
ke Fotografie Utrecht, Commissielid 
van de Landelijke Schotse Genealo-
gische Vereniging en actief voor de 
Historische Kring Abcoude-Baam-
brugge.

Dansschool Nicole presteert goed 
op tweede voorronde van het NK

Mijdrecht - Op tweede paasdag, 
terwijl iedereen van het zonnetje en 
de paaseitjes zat te genieten waren 
groep 9A en selectie 2 van dans-
school Nicole op weg naar Dron-
ten, waar de tweede voorronde van 
het NK jazz- en showdance plaats-
vond. Dit keer waren er in totaal 98 
teams ingeschreven om te strijden 
voor een plaats bij de beste zes in 
hun categorie voor het NK: street-
dance, jazzdance, showdance en 

cheerdance. Groep 9A deed voor 
de eerste keer mee in de leeftijds-
categorie 14 t/m 17 jaar showdance 
no rules en vond dit erg spannend. 
Zij waren met 20 meisjes en lieten 
hun nummer ‘Like a G6’ zien op het 
podium. Hun opkomst was verplet-
terend, dat vond de jury ook, want 
zij wonnen in blok twee van alle 30 
groepen de beker voor Best En-
trance. De dans zelf kwam door de 
zenuwen en het grote podium iets 

minder zeker over dan thuis was ge-
oefend, maar dat mocht de pret niet 
drukken, want ze gingen met een 
grote beker naar huis. Gefeliciteerd 
meiden! ‘s Avonds was het de beurt 
aan de heer en de meiden van se-
lectie twee, die vastberaden waren 
hun score van de vorige keer te ver-
beteren. Zodat ze verzekerd zouden 
zijn van het open EK in Bottrop en/
of het gesloten EK in Praag. Helaas 
liep dit wat anders, de directe con-

currenten hadden verkeerde muziek 
ingestuurd, waardoor zij na 2 minu-
ten van het podium afliepen, om-
dat de muziek niet klopte. Hierdoor 
moest selectie 2 onverwachts eer-
der aantreden om hun dans te la-
ten zien, deze ging door de haast 
en de stress niet geheel synchroon, 
wat in deze ruleswedstrijd veel pun-
ten kost. Maar de concurrentie was 
ook niet foutloos gegaan en de-
ze zou volgens de regels een punt 

aftrek krijgen i.v.m. verkeerde mu-
ziek. Niks was minder waar, zonder 
overleg mocht deze groep nog een 
keer hun routine laten zien op nieu-
we muziek en dit resulteerde in een 
zeer goede prestatie, want de eer-
ste beoordeling is gewoon aan de 
kant geschoven! Na bezwaar inge-
diend te hebben kon er helaas niets 
meer aan de uitslag gedaan wor-
den en ontving selectie 2 een mooie 
tweede plaats! Erg teleurgesteld in 
de organisatie, omdat zij zich niet 
aan hun eigen regels hebben ge-
houden, maar wel trots dat ze als-

nog hun punten van de vorige keer 
hadden verbeterd keerden ze huis-
waarts. Op 5 juni tijdens de derde 
voorronde in Arnhem mag selectie 
2 nog een keer proberen om zich te 
kwalificeren voor het EK in Praag. 

Maar eerst knallen in de jaarlijkse 
show van Showballet Nicole op 28 
en 29 mei in De Phoenix, waar al-
le groepen hun danskunsten zullen 
vertonen.
De kaartverkoop start woensdag 
11 mei vanaf 19.15 uur op de dans-
school.



Woorden zijn overbodig: 
het was in een woord weer 

geweldig!

30 april 2011:
 Koninginnedag 

in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en de Hoef
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Getuigen gezocht
Mijdrecht - “Op woensdag-
ochtend 20 april tussen 8.30 en 
8.45 uur heeft er een aanrijding 
plaatsgevonden op de Bozen-
boven, tussen de rotonde en de 
Hema, tussen een fietsster en 
een auto.
De automobilist haalde de 
fietsster in en raakte hierbij de 
aan de bagagedrager beves-
tigde tas van de fietsster. Het 
meisje, onze dochter, probeer-
de overeind te blijven maar is 
toch gevallen. 
Een aardige mevrouw heeft on-
ze dochter geholpen met op-
staan, helaas weten we niet wie 
deze mevrouw is en de auto-
mobilist is doorgereden. Wie 

heeft er meer informatie over 
dit voorval? En wie is die aar-
dige mevrouw? Als u iets meer 
weet, neemt u dan contact op 
met ons, zodat we hier dan 
weer mee naar de politie kun-
nen gaan want de politie zelf 
vindt het niet nodig om verder 
onderzoek te doen. Onze doch-
ter heeft zelfs het kenteken 
van de auto onthouden, maar 
daar wordt nu ineens heel raar 
over gedaan bij de politie. Eerst 
werd er gezegd de auto staat 
op naam van een bedrijf en la-
ter werd er gezegd dat de com-
binatie van het kenteken niet 
klopt. Als er getuigen zijn, bel 
alstublieft: 0297-750148.

Juf Saskia Hoflandschool 
getrouwd met haar Mark!

Mijdrecht - Vorige week  is juf 
Saskia van de Hoflandschool in 
Mijdrecht getrouwd met haar Mark. 
De dag erop deed het echtpaar het 
feest nog eens dunnetjes over, sa-
men met haar kleuters van groep 1 
en 2. Het bruidspaar werd allereerst 
feestelijk onthaald door alle leerlin-
gen van de school.

De kleuters stonden vooraan met 
bloemen en ballonnen en hadden 
een echt trouwlied ingestudeerd. De 
juf en haar man werden vervolgens 
in een mooi versierde klas nogmaals 
toegezongen door de kleuters. 
Daarna werden ze verwend met al-
lerlei cadeaus, vele zelfgemaakt. De 
kinderen hebben gesmuld van een 
echte bruidstaart, deze was door 
de Hema in Mijdrecht aangeboden. 
En natuurlijk hoorde daar ook een 
glaasje ranja bij. Er werd nog een fo-
to gemaakt van het bruidspaar met 
haar groep kleuters en daarna kon-
den de ouders binnenkomen om de 
juf en haar man te feliciteren.
Voor hen stond er ook wat lekkers 
klaar.
Het was een geslaagd feest voor het 
bruidspaar én de kinderen!

Opening foto expo groot succes
Wilnis - Afgelopen zondag 1 mei 
was het zover: de feestelijke ope-
ning van de Foto Expo van Foto-
workshop De Ronde Venen ter gele-
genheid van haar 12,5 jarig bestaan. 
De opkomst was groot. De Expo be-
gon om twee uur, maar rond half 
twee waren de eerste gasten al ge-
arriveerd. De gasten werden verwel-
komd met een gratis drankje en een 
gratis portretfoto. Ook was er de ge-
legenheid om een persoonlijke top 
drie te selecteren voor de publieks-
prijs die overigens 14 mei wordt uit-
gereikt bij Rabobank te Mijdrecht. 
De voorzitter van de Fotoworkshop, 
Karim Kat, begon om half drie met 
het openingswoord. Hierin bedank-
te hij Sandra Loogman, Wim Stol-
werk, Leo Honkoop, Kees Duijn, 
Sjoukje van der Pool, Paul Veldhui-
zen en Wim de Vries voor het orga-
niseren van deze Expo. Onder lei-
ding van Kees Duijn hebben Peter 
Turner (oprichter van Fotoworkshop 
De Ronde Venen) en Piet Heems-
kerk de foto´s voor deze Expo uitge-
kozen. Ook Maarten Koch is betrok-
ken geweest bij de Expo en heeft 
zijn favoriete foto´s uitgekozen voor 
de uitvergrotingen die te zien zijn tij-
dens de Expo. 
Maar niet alleen de commissie heeft 
veel tijd gestoken in de Expo ook 
de leden zijn flink aan de slag ge-
gaan. En het resultaat mag er zeker 
zijn. Ruim 80 foto’s werden geëxpo-
seerd van ruim 40 leden. Verder was 

er onder andere de gelegenheid om 
een gratis portretfoto te laten ma-
ken in een echte fotostudio. De club 
heeft zichzelf tijdens deze eerste Ex-
po overtroffen met een prestatie van 
formaat.
Het 12,5 jarig bestaan van Foto-
workshop De Ronde Venen is trou-
wens niet de enige reden van de Ex-
po. De Fotoworkshop draagt haar 
Expo namelijk op aan het Rode 
Kruis en haalt tijdens de Expo geld 
op voor de slachtofferhulp in Japan. 
Ook heeft de fotoworkshop enorm 
veel ondersteuning gehad van be-
drijven uit De Ronde Venen die de-
ze Expo mogelijk hebben gemaakt, 
zoals de Rabobank dichtbij fonds, 
SC Johnson, A-Side websites en 
drukwerk, Way Ahead Consultancy, 
Camex, Autobedrijf Rovemij, Ton van 
Vliet Bouw, Stichting Paraplu, ABC 
Displays, Van der Laan Architecten, 
Feka ict & office en niet te vergeten 
Graphix design. 
De Foto Expo is nog te bezichtigen 
tot en met komende zondag 8 mei 
bij Stichting Paraplu aan de Pie-
ter Joostenlaan 28 in Wilnis (achter 
de Willisstee). Tevens kunt u de he-
le week nog stemmen op uw favo-
riete foto´s en maakt u kans op een 
uitvergroting van de winnaar van de 
publiekspijs. Natuurlijk is er ook nog 
steeds de mogelijkheid om een gra-
tis portretfoto te laten maken. Kijk 
voor meer informatie op 
www.fotoworkshop.nl

Workshop huidverzorging, 
make-up en kleuradvies
De Ronde Venen - Kanker is een 
vreselijke ziekte, maar steeds beter 
kan de medische wereld de ziekte 
een halt toe roepen. De overlevings-
kans wordt steeds groter. Maar de 
impact op je leven blijft heel groot. 
Zeker ook voor een vrouw speelt 
dan mee dat de ziekte en de medi-
sche kuren negatieve invloed heb-
ben op de gezichtshuid. Als het dan 
toch lukt om er goed verzorgd uit te 
zien, geeft dat aan iedere vrouw een 
goed gevoel. 
Karin van Hartevelt en Dorethé 
Zwemer, schoonheidsspecialisten 
in De Ronde Venen geven in In-
loophuis ‘t Anker een workshop aan 
kankerpatiënten over de verzorging 
van hun huid en hun make-up. Zij 
hebben naast hun eigen professio-
nele ervaring ook meegewerkt aan 
workshops die de laatste jaren in 
ziekenhuizen worden gegeven rond 
dit thema. Jolanda Bras, kleuradvi-

seuse, laat zien welke kleur kleding 
het mooist past bij de natuurlijke 
pigmenten van huid, haar en ogen. 
De workshop wordt op maandag-
ochtend 9 mei van 9.30 uur tot 12.00 
uur gegeven in Regionaal Inloop-
huis ´t Anker aan de Hoofdweg 85A, 
in Mijdrecht. Minimaal 10 en maxi-
maal 14 vrouwen gaan dan onder 
leiding van Karin, Dorethé en Jolan-
da oefenen hoe ze hun gezicht kun-
nen verzorgen en de negatieve ef-
fecten van hun ziekte kunnen inper-
ken. Door veel sponsoring zijn de 
kosten minimaal 5 euro. 
Aanmelden kan schriftelijk met ver-
melding van naam, adres en tele-
foonnummer naar Inloophuis ’t An-
ker, postbus 7, 3640 AA Mijdrecht of 
via e-mail:
info@inloophuishetanker.nl of te-
lefonisch naar Karin van Hartevelt 
tel. 0628278747 of Dorethé Zwemer 
0628146245.

Reactie op ‘knip’ in 
Irenebrug”

Reactie op ’’Wij gaan nog 
steeds voor `de ‘knip’ in de 
Irenebrug.’’ Ik, wonende in  
Amstelhoek en werkende in 
Uithoorn ben nog steeds van 
mening dat we door de ge-
meente Uithoorn (en De Ron-
de Venen) een ’knip’ in de 
Irenebrug in ons maag ge-
splitst krijgen. Heeft de ge-
meente (met Maarten Le-
venbach voorop) ooit gepolst 
in Uithoorn, Amstelhoek-De 
Ronde Venen hoe de burgers 
hierover denken???
Ik werk in Uithoorn en spreek 
daar met vele mensen. Ieder-
een die ik hierover spreek vindt 
het een belachelijke zaak dat 
er een knip in de brug komt. 
Ik zou zeggen, kijk eerst eens 
een paar jaar aan hoe het alle-
maal gaat lopen als de nieuwe 
weg er ligt, want de Irenebrug 
is ook wel op andere manieren 
verkeersluw te maken.
Ons ineens uit 3 of 4 slechte 

varianten te laten kiezen voelt 
heel naar, dan maar de minst 
erge, denk je! Maar bij alle 
varianten was er geen door-
gaand verkeer meer mogelijk. 
Een slechte zaak voor het oude 
dorp van Uithoorn,want vanuit 
Amstelhoek ben ik voor mijn 
boodschappen net zo snel in 
Mijdrecht, nu doe ik ze op de 
terugweg als ik mijn zoon in 
Uithoorn naar school heb ge-
bracht. Volgens mij zijn er in 
omliggende gemeenten meer 
mensen tegen de ‘knip’ dan 
voor de ‘knip’. Het lijkt mij een 
goede zaak als bijvoorbeeld de 
Nieuwe Meerbode eens een 
enquête zou uitvoeren.

MENSEN, LAAT WAT VAN JE 
HOREN VOOR HET TE LAAT 
IS!!

A. Somers
Amstelkade 99

Amstelhoek

Schilderijenexpositie Nelleke 
van Walbeek in de Willisstee
Wilnis - Nelleke van Walbeek, ge-
boren in 1964 in Breukelen en op-
gegroeid op de boerderij van haar 
ouders maakte al vroeg stiekem tus-
sen de koeien tekeningen van haar 
favoriete paarden en de hond. 
In haar pubertijd heeft Nelleke naast 
de HAVO, ook teken en schilderles-
sen gevolgd. Nadat Nelleke trouwde 
en kinderen kreeg, heeft het schil-
deren even stil gelegen.
“Vooral de koeien met hun mooie 
botstructuur, prachtige glanzende 
snuit en grote ogen en velerlei ge-
vlekte vacht, is al een inspiratiebron 
voor een schilderij”, vertelt Nelleke.  
Zij heeft dit in haar kleurrijke stijl 
prachtig in haar schilderijen weer-

gegeven.
Nelleke schildert met zowel olieverf 
als acryl, haar techniek is zo goed, 
dat je nauwelijks het verschil ziet. 
Haar schilderijen zijn erg kleurrijk, 
dat is een techniek die tegenwoor-
dig op de Kunstacademie wordt 
aangemoedigd, maar Nelleke heeft 
dit zichzelf aangeleerd, zij is dus een 
op en top echte kunstenaar, met wel  
heel eigen ideeën.

Deze expositie is tijdens openings-
tijden van Café Stee-Inn, het inpan-
dige café in het dorpshuis de Willis-
stee aan de Pieter Joostenlaan 24 in  
Wilnis, te bewonderen tot en met 27 
juni aanstaande.

Open trainingen voor 
seniorenhockeyers bij HVM
Mijdrecht - Hockey Vereniging 
Mijdrecht houdt op woensdagavond 
25 mei en donderdagavond 26 mei 
om 20.30 uur inlooptrainingen voor 
enthousiaste seniorenhockeyers, 
-keepers en -trimmers (m/v). 
 
Ben jij op zoek naar een nieuwe ge-
zonde sport uitdaging?
Ben jij nu voetbalkeeper en wil je 
verder kijken?
Ga jij je stick weer oppakken na bij-

voorbeeld een backpack of studie 
periode?
Of ben je op zoek naar een nieuwe 
hockeyclub? 
Heb je niet eerder gehockeyd, maar 
wil je gewoon aan je conditie wer-
ken?

Heb je vroeger wel al gehockeyd, 
maar ben je er een paar jaar tussen-
uit geweest? 
Of ben je een hockey-ouder en wil 

je wel eens weten hoe het eigenlijk 
moet?
 
Kom dan eens meetrainen op de 
inlooptrainingsdagen en proef 
de sfeer bij HVM! Zowel de jon-
ge topper, de ervaren senior, als-
mede de onervaren sporter zijn 
van harte welkom. Hockey Vereni-
ging Mijdrecht (HVM) is een ge-
zellige club met ruim 600 leden, 2 
kunstgrasvelden (met korte termij-
nambities voor een semi-waterveld) 
en een kwart veld voor de jongste 
jeugd en G-hockey. 
De club heeft aandacht voor breed-
te- en prestatiehockey waarbij ge-
zelligheid hoog in het vaandel staat, 

een echte familieclub met ambitieu-
ze plannen. 
Goede trainingsfaciliteiten en goed 
bereikbaar met auto en fiets. Het 
gerenoveerde clubhuis en de brui-
sende (zon)tribune staan elke week 
garant voor een heerlijk hockey-
weekend voor zowel sporters als 
toeschouwers.

Kortom: een gezellige club met pri-
ma voorzieningen. En als je je vóór 
1 juli aanmeldt, betaal je géén in-
schrijfkosten (normaal 30 euro).
Kijk ook op  www.hvmijdrecht.nl of 
mail naar  tcsenioren@hvm.nl. Voor 
verdere vragen kun je bellen met 
Jan Vesseur, tel. 06 462 87 896.

Doe mee met de WAK week!
De week van de Amateur-
kunst voor jong en oud
Uithoorn - In de week van 14 t/m 
21 mei aanstaande vindt voor het 
eerst in Aalsmeer, De Ronde Venen 
en Uithoorn de Week van de Ama-
teur Kunst (WAK) plaats.

Deze week wordt door Kunsten-
centrum De Hint gecoördineerd, 
maar ook organiseert De Hint zelf 
een aantal activiteiten. In deze week 
kunnen alle amateurkunstenaars 
zich presenteren en iedereen kan 
meedoen of komen kijken en luis-
teren, of je nu ervaren bent of iets 
voor het eerst wltl proberen.

Koren, verenigingen, popcentra, 
dansscholen, beeldende kunste-
naars en nog veel meer mensen 
werken samen aan een geweldige 
WAK week!!
Wat is er zoal voor iedereen te doen 
in Uithoorn:

Opening
Op zaterdag 14 mei is de opening 

van de week op het terrein voor de 
Hint aan de  Prinses Christinalaan 
120.

* In Uithoorn heeft Buurtbeheer 
Thamerdal een festival, De Hint een 
open dag, dat alles op hetzelfde ter-
rein; voor iedereen hele leuke acti-
viteiten, schilderen, verven, vliegers 
maken, bingo,disco voor jong en 
oud. Ook is er een kunstwandelrou-
te rond het Zijdelmeer. 

Workshops en activiteiten
* Drumworkshop op 14 mei in De 
Hint, Uithoorn + presentatie
* Dwarsfluiten op 16 mei in De Hint 
Uithoorn
* Jammen op 19 mei in De Hint, Uit-
hoorn
* Op je viool of cello lekker gaan im-
proviseren op 19 mei in De Hint, 
* Play in: deelname in orkest spelen 
en optreden op dezelfde dag op 21 
mei in Aalsmeer, met musici uit de 
verschillende gemeentes!

Tijdens de Open Dag van De Hint op 
14 mei in Uithoorn kun je allerlei in-
strumenten uitproberen!

Meezingen en/of meeluisteren 
kun je met:
- Kinderkoor Xing, 16 mei 
- Ackoord, en Sing in op 18 mei 
- Da Capo popkoor, 19 mei, De Hint
- Passion, 21 mei, de Hint
- Ackoord, 21 mei in viering
Meedansen met:
- Dance centre Jolanda van Beek op 
18 mei

- K.D.O dansvoorstelling, 14 mei, De 
Kwakel 
Schilderen
* Schilderen op 14 mei met Arlette 
Ybema in De Hint,Uithoorn
* Vingerverven op 14 mei met Buurt-
beheer

Dansen en meer muziek:
* Disco voor jong en oud, 14 mei, 
De Hint 
* DJ leren draaien voor jong & oud, 
17 mei in The Mix, 
* Hip Hop 20 mei in the Mix, 
* Jeugddrumfanfare KnA, 21 mei, 
rondgang Thamerdal

Beeldende Kunst:
* Kunstwandelroute: op 14 en 15 
mei rond het Zijdelmeer

Op 21 mei is er een feestelijke afslui-
ting in de Burgerzaal in Aalsmeer 
van 15.00 uur tot 18.00 uur. Ieder-
een is daar van harte welkom!

Voor tijden, locaties, omschrijvin-
gen: www.dehint.nl. Ook voor activi-
teiten in Aalsmeer en de Ronde Ve-
nen!

Volgende week verschijnt een uit-
gebreide festivalagenda in deze 
krant!



 in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en de Hoef

Woorden zijn overbodig: 
het was in een woord weer 
geweldig!

 in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en de Hoef in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en de Hoef
30 april 2011: Koninginnedag 
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Karin van Dierendonck Bloemen 
opent fi liaal in Dorpsstraat

Regio - Karin van Dierendonck 
gaat ‘back to the roots’! Komende 
vrijdag opent zij een nieuw fi liaal 
aan de Dorpsstraat 35 in Uithoorn, 
tegenover de C1000. “Het is een 
prachtige plek voor een karakteris-
tiek bloemenwinkeltje”, aldus Karin. 
“We zijn nu nog volop bezig met de 
voorbereidingen, maar het wordt 
prachtig! Het wordt een heel ge-
zellige winkel met een nostalgisch 
tintje”. Voor losse bloemen, boeket-
ten, maar ook voor leuke kleine ge-
schenkartikelen kun je bij Karin te-
recht. “Soms zoek je een origineel 
boeket, voor een leuke prijs. Daar-
voor kun je dan bij mij terecht. Het 
moet een verrassende winkel wor-
den waar je iedere week even langs 
gaat om te kijken wat de nieuwig-
heden en de aanbiedingen zijn. Ik 
zorg wekelijks voor leuke aanbie-
dingen, da’s beloofd.”
Vrijdag om half tien opent Ka-
rin van Dierendonck voor het eerst 
haar deuren. Iedereen die nieuws-
gierig is, is van harte welkom. Kof-
fi e en koek staan klaar en iedereen 
die een boeket koopt, krijgt ook nog 
een leuke attentie. “Het wordt een 
groot succes!”

Niet nieuw
Karin van Dierendonck is geen 
nieuweling in het oude dorp van 
Uithoorn. “Veel mensen zullen mijn 

vader nog wel kennen, hij runde ja-
renlang de bloemenboot, die in de 
Amstel lag. Het was een woonboot 
met een bloemenwinkel erin.

Ik heb daar jarenlang met veel ple-
zier gewerkt. Het oude dorp van Uit-
hoorn heeft dus nog steeds een bij-
zonder plekje in mijn hart. Maar het 
is nu tijd voor iets nieuws, iets mo-
derns. Ik denk dat dit nieuwe fi li-
aal een waardevolle toevoeging is 
aan het gezellige rijtje winkels in de 
dorpsstraat.” 

Naast de gloednieuwe winkel in Uit-
hoorn is er ook nog het grote bloe-
menatelier aan de Tuinderslaan in 
Mijdrecht. Hier worden alle boeket-
ten en het rouw- en trouwwerk  ge-
maakt. Bovendien worden er gezel-
lige worshops gegeven. 

Karin: “Speciaal voor Moederdag is 
er een exclusief workshoparrange-
ment in het atelier. Dat is een crea-
tieve workshop en een high tea voor 
één of twee personen.

Deze workshop vindt plaats op zon-
dagmiddag 15 mei, dus een week 
na moederdag. “In de winkel kun 
je je moeder hiervoor opgeven. Je 
krijgt dan een mooie geschenkbon 
met een roos, die je zondag aan je 
moeder kunt geven!”

De nieuwe winkel van Karin van 
Dierendonck Bloemen is te vinden 
aan de Dorpsstraat 35 in Uithoorn. 
Telefoon 06 5363 4333. Meer infor-
matie vind je op: 
www.vandierendonck.nl

Van 9 t/m 21 mei:
Spaar Klinkende Munten 
en win mooie prijzen
Uithoorn - Na de succesvolle kas-
sabonnenspaaractie in november 
en december 2010 organiseert de 
winkeliersvereniging Zijdelwaard 
in mei weer een leuke actie waar 
mooie prijzen mee te winnen zijn: 
van 9 t/m 21 mei vindt het Klinken-
de Munten Spel plaats.

Klanten ontvangen in die periode bij 
een aankoop van minimaal 5,- eu-
roeen klinkende munt. Op zaterdag 
14 mei, woensdag 18 mei en zater-
dag 21 mei kan de klant tegen inle-
vering van 3 munten meedoen met 
het Klinkende Munten Spel bij de 
grote Klinkende Muntenzuil en kans 
maken op mooie prijzen.
Er zijn 37 fi naleprijzen waaronder 
2 keer 1 minuut gratis winkelen bij 
C1000! Maar er zijn ook bijna 150 
mooie dagprijzen te winnen. Mee-
doen is altijd prijs!

Inleveren
Gedurende de gehele actieperiode 
staat de grote Klinkende Muntenzuil 
opgesteld in het winkelcentrum bij 
de hoofdentree. Op zaterdag 14 mei 
van 10.00 tot 17.00 uur, woensdag 18 
mei van 12.00 tot 18.00 uur en zater-
dag 21 mei van 10.00 tot 15.00 uur 
kan de klant drie muntjes bij de zuil 
omruilen voor een echte Klinkende 
Munt (deze munten zijn geslagen 
bij De Munt in Utrecht). Deze echte 
munt wordt vervolgens in de zuil ge-
deponeerd en de klant ziet dan di-
rect of hij/zij gewonnen heeft of niet. 
Als de sirene afgaat heeft de klant 
een prijs gewonnen! Dit kan een 
dagprijs zijn of een uitnodiging om 

deel te nemen aan de fi nale op za-
terdag 21 mei om 16.00 uur.
Gaat er een lamp branden op de zuil 
dan heeft de klant geen grote prijs 
maar ontvangt deze toch een klein 
presentje van de presentator. Mee-
doen is dus altijd prijs!
Natuurlijk kan iedereen zo vaak 
meedoen als hij maar wil, maar wel 
tegen inlevering van drie muntjes. 

Prijzen
Zowel de fi naleprijzen als de dag-
prijzen worden ter beschikking ge-
steld door de winkeliers van Zijdel-
waard. Er zijn bijna 150 dagprijzen! 
Dat maakt de kans om een prijs te 
winnen erg groot!
Maar er kunnen ook nog 37 en-
veloppen worden gewonnen voor 
deelname aan de fi nale op zater-
dag 21 mei om 16.00 uur. In de fi -
nale kunnen mooie prijzen gewon-
nen worden. Zoals twee keer een 
minuut gratis winkelen bij C1000! 
Of een mooie zeefdruk van Donna 
Corbani ter waarde van 250,- euro-
die ook door C1000 ter beschikking 
wordt gesteld.
Maar ook een chocoladefondue 
voor 4 personen in de nieuwe tea-
room van Perlo Plaza ter waarde 
van 50,- euro, een reischeque van 
50,- euro van Thomas Cook Reis-
bureau, een zonnebril van Pear-
le, boodschappenpakket van Albert 
Heijn ter waarde van 25,- euro, en-
zovoorts!

Alle te winnen prijzen staan op de 
grote Abri bij de Klinkende Munten-
zuil in winkelcentrum Zijdelwaard.

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN

Een openluchtmuseum
aan de Bovendijk

In de tweede helft van de vorige eeuw verdwenen steeds meer 
kleine landschapselementen uit onze veenweiden.  
Deze cultuurhistorische natuurgebiedjes waren veelal door de 
boeren aangelegd. Het ging om geriefhoutbosjes, petgaten (veen-
en kleiputten), rietkragen, kronkelige slootpatronen (restanten 
van vroegere veenstroompjes) e.d. Door het verdwijnen van die 
gebiedjes door de moderne agrarische bedrijfsvoering dreigde het 
landschap steeds meer een groot groen biljartlaken te worden. Die 
ontwikkelingen waren een doorn in het oog van o.a. de mensen 
van de hengelsportvereniging Wilnis en van de Milieuvereniging 
Leefbaar Mijdrecht Wilnis. De secretarissen, respectievelijk de heren 
Groenendijk en Grootegoed, hebben toen, samen met wijlen de heer 
Gert Kool, het initiatief genomen om een soort openluchtmuseum 
van kleine landschapselementen aan te leggen op een gebied van 
ruim 3 ha aan de Bovendijk. Daartoe werd in 1985 stichting De 
Bovenlanden opgericht. Met gesloten beurzen verwierf de stichting 
het gebied. Door een zorgvuldige afgraving van de teeltlaag van het 
weiland werd een goede ondergrond verkregen voor een geweldige 
natuurontwikkeling. Er werden drie verschillende gebiedjes 
aangelegd. Zo kwam er een moerassig gebied, waar alleen regen- en 
grondwater toegang tot had en een stuk waar oppervlaktewater op 
stroomde bij hoge waterstand. Daar schreef Anja de Kruijf de vorige 
keer over. Aan de voorkant werd het gebied wat droger gehouden. 
Deze drie gebiedjes gaven na verloop van tijd een heel verschillende 
plantengroei te zien. Daarover zullen we u binnenkort wat meer 
vertellen.
In het midden werd een kleiput uitgegraven met een glooiende 
helling, die goed zou moeten zijn voor de waterfl ora en –fauna. 
Op de achtergrond werd door de Wilnisse schoolkinderen in 1988 
op een eilandje een geriefhoutbosje aangeplant. De gemeente had 
voor een veerpontje gezorgd. Ondertussen is het bosje, net als de 
kinderen volwassen geworden. Een volgende maal zullen we over 
geriefhoutbosjes vertellen.
Tenslotte werden nog twee restanten van de oorspronkelijke sloten 
bewaard met de bedoeling dat daar langzamerhand verlanding zou 
optreden. Dat proces is nog in volle gang.

Dit is de tweede column van stichting De Bovenlanden. Zo wil de 
stichting u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op hun 
natuurterreinen. 
Meer informatie vindt u op www.debovenlanden.nl .
Met het dichtdraaien van 
subsidiekranen door de regering 
zijn we steeds meer afhankelijk 
van onze donateurs en sponsors. 
Voor 7.- per jaar bent u al 
donateur (tel. 256755).

Jan van ’t Riet
Oud-voorzitter 

Maandelijks vogels kijken 
met gidsen van het IVN
Regio - Kijk je wel eens naar vogels 
in je tuin? Vraag je je wel eens af 
welke vogel je zo prachtig hoort zin-
gen? Wil je meer weten van die bij-
zondere vogels in de polder of in de 
duinen? Ga dan eens mee met de 
Vogelwerkgroep van het IVN. Erva-
ren gidsen geven graag tekst en uit-
leg. Hun IVN-afdeling heeft een Vo-
gelwerkgroep waarin enthousias-
te mensen actief bezig zijn met vo-
gels in de vrije natuur. Er worden in-
teressante excursies gehouden, vo-
geltellingen gedaan, nestkasten ge-
plaatst en veel ervaringen uitgewis-
seld. Voor wie kennis wil maken met 
de Vogelwerkgroep is een ‘EZVDM-
excursie’ een uitstekende gelegen-
heid. Op elke eerste zaterdag van de 
maand (EZVDM) van oktober t/m 

mei organiseert de Vogelwerkgroep 
deze excursie. Soms in de buurt, 
soms verder weg. Met eigen auto’s 
vertrekken de vogelliefhebbers om 
8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. 
Enschedeweg in Wilnis. Rond 13.00 
uur is iedereen weer terug. 

Bos van Pijnenburg in Soest
Komende zaterdag 7 mei is de reis 
naar het bos van Pijnenburg in 
Soest.  Neem kijker, brood en kof-
fi e mee. Kleed je zonodig warm aan. 
Aanmelden is niet nodig. Autokos-
ten worden hoofdelijk omgeslagen. 
Als bij erg slecht weer de excur-
sie wordt afgelast staat dat op die 
dag om ca. 7.30 uur op de site: 
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Peuters Kabouter Pinkeltje 
pakken uit met Moederdag
Wilnis - IJverig zijn de kindertjes 
van Peutetspeelzaal Kabouter Pin-
keltje voor de meivakantie bezig ge-
weest om voor hun mama iets leuks 
te maken. Uiteraard is dat gelukt 
met de hulp van juf Jolanda, Anki 
en Fabia. 
Een boodschap van de kids voor 
mamma via de Nieuwe Meerbode: 

“Lieve mamma, 
op 8 mei 2011 is het dan eindelijk 

zover voor jou en hoef je niet lan-
ger in spanning te zitten, maar het 
verklappen doe ik nou net nog niet. 
Omdat ik jou de allerliefste vind: een 
fi jne Moederdag en een hele dikke 
knuffel, namens alle kleine harten-
diefjes van peuterspeelzaal Kabou-
ter Pinkeltje. 
En pak nu aankomende zondag 
maar lekker dit mooie cadeautje uit 
dat ik zelf heb gemaakt voor jou, 
doei!”

Kids van de Blauwe Bij 
mode- en kledingbewust!
Mijdrecht - Kinderdagverblijf de 
Blauwe Bij op Hofl and 140 is druk 
bezig met het thema ‘Kleding’. Wat 
hebben ze een hoop gedaan! 
Zo werd er met de hand kleding 
gewassen, hebben ze een gezelli-
ge tutmiddag gehad, werd er in hun 
sportoutfi t met de peuterdansjuf ge-
danst en een pedagogisch mede-
werker nam zelfs haar naaimachine 
mee, waarmee de kleintjes zelf ook 
nog een lapje mochten naaien. 

Ook waren er allemaal kleurenda-
gen. Op de blauwe dag trokken de 

kids hun blauwe kleding aan om de 
naam van hun kinderdagverblijf in 
ere te houden en op Koninginnedag 
staken ze zich in het oranje!
Naast al deze activiteiten was er ui-
teraard ook tijd om te ontspannen 
en wel tijdens het paasgaladiner! 
In hun allermooiste kleding geno-
ten zij van een speciale paaspop-
penkast, waarna ze mochten aan-
schuiven voor een lekker diner met 
als toetje een ijsje! 
De kids zijn nog lang niet klaar met 
dit thema hoor, er staat namelijk ook 
nog een modeshow op de planning!

Scoor dit weekend een jeans 
met veel korting bij Big L
Regio - Big L gaat weer ruim-
te maken voor de nieuwste model-
len jeans van de bekende merken 
van o.a. G-star, Pall Mall, Indian Ro-
se en ga zo maar door. Om de nieu-
we jeans weer een mooie plek te 
geven in de winkel, halen we eerst 
de bezem door de jeanswand. De 
‘oude jeans’ gaan dit weekend met 
fi kse korting weg, en dat bespaart 
toch een hoop geld in de portemon-
nee. Bespaar dit weekend tot en 
met 50% korting op je nieuwe jeans. 
Voor iedereen zit er wel een broek 
bij, want Big L is bekend geworden 
om zijn grote aanbod in jeans.  

In 1984 begon Big L als parallel im-
porteur van de toen mateloos popu-
laire 501 jeans van Levi’s. Contai-
ners vol werden vanuit Amerika ver-
scheept en op de Albert Cuyp markt 
in Amsterdam verkocht. Levi’s Be-
nelux bood aan om te gaan samen-
werken. Dit resulteerde in een ex-
clusief contract voor de verkoop van 
de collectie Levi’s B-keus en de ver-
koop van de Levi’s monstercollectie. 
Al 27 jaar jeansaanbieder dus.
Tegenwoordig is Big L al jaren toon-
aangevend in  e nieuwste mode-

trends. Een afdeling voor de heren 
met o.a. Jack&Jones, Esprit, Gstar 
en Levi’s. Op de damesafdeling vind 
je o.a. Edc, Only, Gstar en Indian Ro-
se. Ook aan de kinderen is gedacht, 
zowel jongens als meisjes. Op dit 
moment is de winkel goed gevuld 
met veel korte broeken, t-shirts en 
zomerse jurkjes.

Dit weekend volop actie dus in de 
winkel. Wij hebben service hoog in 
het vaandel staan. Is je broek iets te 
lang? Inkorten behoort ook tot on-
ze service. Door het indrukwekken-
de aantal modellen in jeans moet jij 
een broek kunnen scoren en dat te-
gen kortingen tot en met 50%. Wat 
wil je nog meer!!!!

Laatste dagen van ‘fi etsactie’ 
Nog een aantal dagen krijgt u bij el-
ke 25,- euro die u besteedt een cou-
pon, met deze coupon maakt u kans 
op de geweldige retrofi ets die ge-
presenteerd staat in de etalage van 
Big L. Koopt u voor bijvoorbeeld  
100,- euro, dat betekent 4 coupons, 
dus 4 keer kans. De winnaar wordt 
10 mei getrokken en maakt dan de 
blits met deze stoere retrobike.
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Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Martien de Kuijer van 
‘Onder Ons’ deed vorige week dins-
dag met 5368 punten weer een po-
ging om in de top van de klaverjas-
competitie te komen, waardoor met 
nog een avond te spelen het erg 
spannend wordt. 
1. Martien de Kuijer 5368 pt.
2. An van der Meer 5190 pt. 

3. Frans Bierstekers 4906 pt.
4. Neeltje Bosman 4833 pt.
5. Bep Schakenbos 4802 pt.
6. Ria Matthiesen 4005 pt 
Dinsdag 10 mei is er een prijskaart-
avond waarbij iedere kaartliefheb-
ber welkom is. De aanvang is 20.00 
uur in ‘t Meertje aan het Achterbos 
101.

Clubkampioenen bij ABC
Mijdrecht - Afgelopen donder-
dag was het voor de eerste keer vrij 
bridgen bij Bridgeclub ABC na drie 
competitierondes en de vorige week 
gehouden Paasdrive. Waarschijn-
lijk ingegeven door de komende va-
kantieweek en het prachtige weer 
was er een recordaantal afzeggin-
gen van twintig leden deze ochtend. 
En dit nog al op de ochtend waar de 
prijzen werden uitgereikt aan de pe-
riodekampioenen van de laatste cy-
clus en natuurlijk van het algemeen 
clubkampioenschap van de club 
over het seizoen 2010/2011.
In de A lijn zijn periodekampioen 
geworden het paar Siep Ligtenberg 
en Piet Prins met een percentage 
over de gehele periode van 57,21 %. 
Tweede werden Ria Prager en Ciny 
v.d. Elsen met 55,24 % en derde in 
deze lijn werden Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met 52,97%.

Aan Siep werd de prijs uitgereikt en 
Piet had zijn deel in de prijs al ont-
vangen van de voorzitter die bij hem 
op ziekenbezoek was. 
In de B lijn werd het paar Frits Ule-
man met Gerard Prager periode-
kampioen. Hun percentage over de 
acht speeldagen was 57,54%. Twee-
de werden Greet van Diemen en Nel 
Grove en derde werden Joke van de 
Dungen en Wil Uleman met respec-
tievelijk 55.36% en 54,93%.

Door hun mooie derde plaats in de 
A lijn veroverde het paar Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey ook het 
clubkampioenschap van de vereni-
ging. Zij mogen voor het komen-
de jaar de Jaap Zwetsloot bokaal 
in hun huizen te pronk zetten, maar 
volgend jaar zullen zij opnieuw aan 
de bak moeten willen zij hun kampi-
oenschap prolongeren.

Argon en Achilles gunnen 
elkaar terecht een punt
Mijdrecht - Argon en Achilles heb-
ben in een matig duel de punten ge-
deeld. Scheidsrechter Holties druk-
te zijn stempel op de sportieve wed-
strijd door twee rode kaarten uit te 
delen, gelijk verdeeld over beide 
ploegen.
Argon kwam zeer sterk uit de start-
blokken en zette de runner-up uit 
Groesbeek vroeg vast en creëer-
de direct mogelijkheden. In de vijf-
de minuut had de leidsman de bal 
op de stip kunnen leggen toen een 
voorzet vanaf de rechterkant voor 
Argon door verdediger Rijnbeek on-
gelukkig maar overduidelijk met de 
hand werd beroerd. Een minuut la-
ter stond Argon op voorsprong toen 
een uitstekende aanval door Jos-
hua Patrick vanuit de draai via de 
binnenkant van de paal werd afge-
rond: 1-0. 
Na een klein half uur spelen liet 
Maxime Singels weer zien dat hij 
een uitstekende doelman is en 
zich goed ontwikkelt. Hij zag de in 
Groesbeek nog uitblinkende maar 
vandaag bijna onzichtbare Gra-
dus Hempenius voor zich opdui-
ken maar was in de 1 tegen 1 situa-
tie de sterkste. Op wat speldenprik-
jes van beide ploegen na gebeurde 
er voor beide doelen weinig bijzon-
ders waardoor Argon de snel ver-
kregen voorsprong naar de thee toe 
wist te slepen.

Goede actie
Brayton Biekman, spelend in plaats 

van de laatste weken teleurstellen-
de Aziz Ouaourist, onderscheid-
de zich na een uur spelen met een 
goede actie op de rechterkant van 
het veld maar zag dat zijn pass net 
niet bij Patrick Lokken aankwam. Na 
een op het oog onschuldige overtre-
ding van Jasper de Haer verbaasde 
scheidsrechter Holties de aanwe-
zige toeschouwers door het trek-
ken van de tweede gele en dus ro-
de kaart voor de captain van Argon.
De scheidsrechter leek zich te re-
aliseren dat de tweede kaart voor 
De Haer wel heel makkelijk gege-
ven was toen hij in de zeventigste 
minuut Thijs Hendriks van Achil-
les’29 wegstuurde. Hendriks maak-
te diep op de Argon helft een ste-
vige overtreding die zeker een ge-
le kaart waard was, maar de rode 
kaart die hij kreeg had wat weg van 
compensatie voor de eerdere rode 
kaart van Argon.
In de 86ste minuut maakte Achil-
les’29 de verdiende gelijkmaker op 
zeer fraaie wijze. Daniël van Straten 
schoot vanuit een moeilijke hoek de 
bal met een schitterende curve via 
de binnenkant van de paal langs de 
kansloze Maxime Singels. Twee mi-
nuten later kreeg Hempenius nog 
een schotkans maar zijn inzet mis-
te de juiste richting. 
Zo deelden Argon en Achilles vol-
komen terecht de punten en mag 
Argon volgende week in Oss pro-
beren de gelijknamige FC van het 
kampioenschap te houden.

Atalante D3 en H3 promoveren 
naar tweede klasse
Mijdrecht - Op woensdag 27 april 
was de laatste kans voor het jon-
ge team van dames 3, gesponsord 
door Creavorm Meubel en interieur-
makers, dat zich als tweede had ge-
plaatst. Als de Vinkeveense dames 
zouden winnen van de nummer 10 
uit de hogere poule dan zouden ze 
alsnog kunnen promoveren naar die 
graag gewilde tweede klasse. De 
dames waren keurig op tijd voor de 
wedstrijd van 19.15 uur in de Bey-
neshal in Haarlem, de tegenstan-
ders van Ouderkerk hadden kenne-
lijk meer moeite om door de diverse 
omleidingen in Haarlem de sporthal 
te vinden en kwamen ietwat verlaat 
aanzetten. De eerste set begon met 
Xuee Lont, Mariska van der Spoel, 
Denise van der Laan, Inge Bakker, 
Nivja Bartman en invaller Annike 
van Kouwen. Na een paar ballen af-
tasten werd al vrij snel een zeer alert 
ritme gevonden. De meiden waren 
fanatiek en stoven op iedere bal af, 
dit in tegenstelling tot de dames van 
VVO dat onverwacht veel slordige 
fouten maakte. Al rap stond er een 
flinke voorsprong op het telbord en 
dat werd flink bejubeld door de ve-
le gezellige supporters van Atalante 
die meegereisd waren: 11-25. 
 
Invaller
In set twee kwam tweede invaller 
Malou de Vries binnen de lijnen voor 
Inge Bakker. VVO had inmiddels de 
slag gevonden en gaf beter partij 
dan in het eerste bedrijf. Bij Atalan-
te leek het initiatief een beetje zoek 
waardoor verschillende keren te laat 
gereageerd werd. Een time-out van 
coach Frans Roos moest er aan te 
pas komen om de koppen op scherp 
te zetten. Vooral Denise pakte het 
snel op en was er verdedigend als 
de kippen bij met name als het mid-
den werd bestookt met slimme prik-
ballen. Na de achterstand ingelopen 
te hebben werd het een spannende 
gelijkopgaande strijd, verdeler Xu-
ee Lont werkte hard en verdeelde 
de bal keurig waardoor middenaan-
vallers Annike en Nivja prima kon-
den scoren. Malou jetste op de bui-
tenkant een aantal mooie aanvallen 
binnen de lijnen en ook de tomeloze 
energie van Mariska droeg bij aan 
een goede teamspirit. Uiteindelijk 
wonnen de dames in een close call 
met een verdiende 23-25. 
 
Met die opsteker speelde het team 
de laatste set vrijer en als vanouds 
waren mooie servicereeksen te zien 
van Denise en Xuee. Het ging voort-
varend en Inge Bakker liet na inge-

wisseld te zijn zien dat ze een paar 
lekkere punten kan serveren. Ook 
Annemarie Bakker werd voor de 
laatste punten ingewisseld en vrij 
makkelijk werd de 15-25 neergezet 
en daarmee promotie naar de twee-
de klasse veilig gesteld. Een mooie 
prestatie! In een nieuwe frisse sa-
menstelling gaan de jonge dames 
van Creavorm D3 volgend seizoen 
lekker aan de bak in de uitdagende 
tweede klasse. 
 
Na de dames speelden de mannen 
van H3 ook om promotie naar de 
tweede klasse met twee tegenstan-
ders. Het Vinkeveense team had een 
smalle basis van 6 spelers waaron-
der juniorentalent Yorick van Schie. 
Verder waren Peter Keijzer, Jan Rui-
zendaal, Rob van Tellingen, Ma-
rio Röling en Han Feddema van de 
partij, een enorm aantal jaren van 
volleybalervaring. De eerste set te-
gen VVM H2 was een spannende 
die met 21-25 werd gewonnen, set 
twee ging makkelijker en de man-
nen konden vrijuit ballen waar-
bij de mooie molenwiekaanval van 
Han Feddema diverse keren uit de 
kast werd gehaald: 8-25 winst. Om-
dat VVM hun eerste wedstrijd had 
verloren waren de mannen gelijk al 
verzekerd van promotie. De tweede 
wedstrijd tegen Martinus H3 werd 
uiteraard ook gespeeld. Daarbij 
moesten de Vinkeveense mannen 
de meerdere bekennen in het jon-
ge team uit Amstelveen, met nipte 
cijfers 24-26 en 22-25 was het een 
leuke spannende en sportieve wed-
strijd.  
 
Al met al een leuk succes voor Ata-
lante dat naast het kampioenschap 
van dames 2 nu nog 2 teams in een 
klasse hoger kan laten uitkomen. 
Verder zullen zowel dames 1 als he-
ren 1 volgend seizoen wederom in 
de promotieklasse uitkomen, vooral 
de mannen van 1 hebben een su-
per mooie prestatie geleverd door 
na promotie uit de eerste klasse op 
een vierde plek in de promotieklas-
se te eindigen. 
Het einde van het seizoen wordt tra-
ditiegetrouw afgesloten met een 
aantal gezellige toernooien. Van-
af half mei worden op de dinsdag-
avonden de befaamde 2-2 toernooi-
en gespeeld, op 14 mei is de fina-
ledag voor de allerjongsten in Ku-
delstaart, op 20 mei het 2-2 jeugd-
toernooi en afgesloten wordt met 
het befaamde Assuline buitentoer-
nooi op zondag 29 mei. Alles staat 
ook op www.vv-atalante.nl

Zondag steun welkom 
voor het jonge tennisteam 
Vinkeveen -Na 3 wedstrijddagen 
handhaaft het herenteam van Vin-
keveen zich knap in de middenmoot 
van deze hoge klasse.
De sterkste tegenstanders lijken zij 
achter zich te hebben op één na 
dan, Badhoevedorp, die bovenaan 
staat.
Het jonge team bestaande uit N. de 
Geest, E. Derksen, S. Kokkelink, O. 

Kloosterboer en Y. Mayer kan dus 
wel wat steun gebruiken.
Op zondag 8 mei vanaf 11.00 uur is 
iedereen de hele dag welkom om op 
het gezellige terras van het tennis-
park aan te schuiven om de enkel 
en dubbelpartijen te aanschouwen.
Het is best uniek, dat Vinkeveen 
tennis van zo’n hoog niveau te bie-
den heeft. Profiteer ervan!

Niet alleen sporten? Vind een beweegmaatje!

Juni Beweegt voor vijftig-
plussers weer van start
De Ronde Venen - Na vijf succes-
volle edities kunnen vijftigplussers 
ook dit jaar tijdens Juni Beweegt 
weer kennismaken met sport- en 
beweegactiviteiten. Inwoners uit 
de voormalige gemeente Abcoude 
kunnen natuurlijk ook meedoen. Op  
www.sportinderondevenen.nl staat 
het complete overzicht van alle ac-
tiviteiten en het aanmeldformulier. 
Nieuw dit jaar is dat belangstellen-
den zich ook kunnen opgeven voor 
het vinden van een beweegmaatje.

Plezier
Bewegen is gezond, maar vooral 
heel erg leuk. Daarom staat plezier 
tijdens de activiteiten van Juni Be-
weegt voorop. Daarbij ontdekken de 
deelnemers welke beweegmogelijk-
heden er zijn in hun eigen gemeen-
te. Dit gebeurt door middel van be-
weegactiviteiten waar instromers 
makkelijk aan kunnen deelnemen. 
Zo ontdekken zij eenvoudig welke 
manier van bewegen bij hen past. 
Het niveau van de activiteiten is af-
gestemd op mensen van 50 jaar en 
ouder. Jongere deelnemers zijn ech-
ter ook van harte welkom. Dit jaar 
staan onder meer zwemmen, koers-
bal, fitness, badminton, tennis, nor-
dic walking, linedance en tafelten-
nis op het programma. Het volledige 
programma is te vinden op de site 
van Sport in De Ronde Venen. 

Beweegmaatje
Bewegen is nog leuker als het ge-
zellig is. Een beweegmaatje kan hel-
pen om dat doel te bereiken. Door 
samen te sporten, is de drempel om 
te beginnen niet alleen lager, maar 
houden mensen het ook nog eens 
langer vol. Mensen die niet alleen 
willen sporten, kunnen zich opge-
ven voor een beweegmaatje. Sa-
men kunnen ze meedoen aan Juni 
Beweegt, maar dit is niet verplicht. 
Door aan te geven welke sporten ze 
graag willen doen, worden ze ge-
koppeld aan een beweegmaatje in 
de buurt. Aanmelden kan op 
www.sportinderondevenen.nl. 

Kosten en aanmelden
Voor de meeste activiteiten is aan-
melden niet verplicht, maar u wordt 
aangeraden dit wel te doen. Op die 
manier zijn belangstellenden zeker 
van een plek, want vol is vol. Deel-
nemers betalen 3,50 euro contact 
per keer. Aanmelden kan op 
www.sportinderondevenen.nl. Het 
programma en aanmeldformulier 
zijn ook af te halen op het gemeen-
tehuis, bij de Servicepunten, biblio-
theken en sporthallen. Mensen die 
vragen hebben of persoonlijk advies 
willen, kunnen contact opnemen 
met sportconsulent Erik Leus, tele-
foon: 06–43093929 of e-mail: 
info@sportinderondevenen.nl.

Vijfde Reinders open tennis-
jeugdtoernooi in juli!
Vinkeveen - Komende zomer van 
11 t/m 15 juli vindt alweer de 5e edi-
tie van het Reinders Open Jeugd 
Toernooi plaats. Dit, door Reinders 
mogelijk gemaakte tennisjeugd-
toernooi, is elke zomer een grote 
happening bij de tennisvereniging 
in Vinkeveen. Verdeeld over acht 
smashcourtbanen zullen de deel-
nemers, verspreid over vier leeftijds-
categorieën, strijden in de soorten: 
Jongensenkel, Meisjesenkel, Jon-
gensdubbel, Meisjesdubbel en Ge-
mengddubbel. Een sportieve week 

waarbij naast sportiviteit ook ge-
zelligheid en plezier centraal staan. 
Naast de verschillende wedstrijden 
worden er ook vele activiteiten ge-
organiseerd. 
De activiteitencommissie is al vol-
op bezig om het succes van de vo-
rig jaar georganiseerde activiteiten 
(Stormbaan, Playstation-competitie, 
Price Shooting, Round the Court et 
cetera) te overtreffen! Dus jongens 
en meisjes uit De Ronde Venen, 
schrijf jullie snel in want het wordt 
een fantastische week!

Vier molentochten bij 
Fietsvereniging De Merel

Vinkeveen - Voor zowel de spor-
tieve als de recreatieve fietser or-
ganiseert fietsvereniging De Me-
rel aanstaande zondag 8 mei maar 
liefst vier toertochten die allemaal 
in het teken staan van molens. De-
ze Molentochten zijn uitgepijld. Dat 
is makkelijk fietsen, gewoon de pijl-
tjes volgen in uw eigen tempo. Voor 
het geval u een pijl mist, krijgt u ook 
een routebeschrijving mee. U hebt 
gegarandeerd nog nooit zoveel mo-
lens op één dag gezien.

Route langs 3 molens - 35 km
Vanuit de start bij café De Schans 
in Vinkeveen gaat de route via de 
Veenmolen naar Kanis en vervol-
gens naar de pauze op de parkeer-
plaats van recreatieterrein het Oor-
tjespad. De terugweg gaat langs de 
Kockengense Molen en de Kortrijk-
se Molen. Een mooie, korte rit voor 
het gezin en de recreatieve fietser.

Route langs 5 molens - 70 km
Via de Veenmolen in Wilnis gaat de-
ze route naar Kanis en Woerden. 
Vervolgens langs de molens De Valk 
in Montfoort en De Windotter in IJs-
selstein naar de pauze op het ter-
ras van jachthaven Marnemoende 
(na ongeveer 40 km). Terug via Har-
melen en Kamerik naar de tweede 
pauze op recreatieterrein Oortjes-
pad, en langs de Kockengense en 
de Kortrijkse Molen terug naar Vin-
keveen. Een mooie rit voor de geoe-
fende fietser.

Route langs 7 molens - 100 km
Langs de Veenmolen in Wilnis gaat 
ook deze tocht naar Kanis en Woer-
den. Vervolgens via Haastrecht 
langs de molens De Bachtenaar en 
Bonrepas in de Vlist. Daarna rich-
ting Lopik langs de Middelste of 
Tweede Molen in Cabauw en door 
de polder Lopikerwaard naar De 
Windotter in IJsselstein. De pauze-
plaats is op het terras van jachtha-
ven Marnemoende, op 65 km. Terug 
via Harmelen en Kamerik naar de 
tweede pauze op de parkeerplaats 
van recreatieterrein het Oortjespad. 
Via de Kockengense en de Kortrijk-

se Molen fietst u terug naar Vinke-
veen. Een mooie tocht voor de meer 
geoefende fietser.

Route langs meer dan 
20 molens - 150 km
De klassieker voor de fanatieke 
racefietser is deze prachtige tocht 
langs meer dan 20 molens. De tocht 
gaat via Wilnis en Kanis naar Woer-
den, Haastrecht en Stolwijk. Overva-
ren met de pont bij Krimpen aan de 
Lek en daarna langs de 19 molens 
bij Kinderdijk. Pauze op het terras bij 
Café Restaurant De Krom in Oud Al-
blas (na 66 km). Terug door de pol-
der Alblasserwaard naar Meerkerk 
en Lexmond. Bij Vianen de Lekbrug 
over en via De Windotter in IJssel-
stein naar de tweede pauzeplaats, 
op het terras van jachthaven Mar-
nemoende (op ongeveer 115 km). 
Daarna via Harmelen en Kamerik 
naar de laatste pauzeplaats op re-
creatieterrein het Oortjespad. Het 
laatste deel gaat net als de ande-
re routes langs de Kockengense en 
de Kortrijkse Molen terug naar Vin-
keveen.

Starttijden
150 km               08.00  - 09.00 uur  
100 km               08.00  - 10.00 uur
70 km               09.00  - 11.00 uur
35 km               09.00  - 13.00 uur

Als u lid bent van de NTFU betaalt 
u 2 euro voor de 100 en 150 km en 
1,50 euro voor de tochten van 70 en 
35 km. Bent u geen lid, dan betaalt 
u voor alle tochten 1 euro meer. Een 
mooie herinnering is verkrijgbaar 
voor 1,25 euro.

Alle tochten starten bij café De 
Schans op de Uitweg 1 in Vinke-
veen. De eindcontrole sluit om 16.00 
uur. Iedereen wordt geadviseerd 
een valhelm te dragen.
TTC De Merel ziet u graag op 8 mei 
en wenst u een fijne fietsdag

Informatie
Kijk op de website 
www.ttcdemerel.nl of bel Margot 
Kompier, tel. 0297-267741.
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Voetballers Argon D3 winnen 
toernooi bij SV Hoofddorp
Mijdrecht - Tweede paasdag speel-
de de D3 van Argon een toernooi bij 
SV Hoofddorp. Het team is het hele 
seizoen al succesvol, Met nog een 
aantal wedstrijden te spelen zijn ze 
serieuze kandidaat voor het kampi-
oenschap van de competitie. Ook 
deze zonovergoten paasmaandag 
waren ze in goeden doen en wer-
den kampioen! Het team had van-
wege vakanties van Tom en Maurice 
en een blessure van Marco precies 
11 man, er mocht dus niemand uit-
vallen.  Na een spannende wedstrijd 
tegen Hoofddorp D5, die met 1-0 
werd verloren was er helaas toch 

een lichte blessure. Gelukkig waren 
er veel supporters meegereisd en 
wilde Niels, het broertje van Jeroen 
de Vries, die bij Argon als eerste-
jaars E speelt, invallen. In de twee-
de wedstrijd tegen Jong Hercules 
D1 scoorde Lars het eerste doel-
punt uit een prachtige corner van 
Julian, daarna scoorde invaller Niels 
na een mooie steekbal van Laurens 
het tweede doelpunt! De eerste ze-
ge was een feit. De derde wedstrijd 
moesten de mannen van Argon te-
gen Hoofddorp D6, ook deze wed-
strijd werd gewonnen na doelpun-
ten van invaller Niels en spits Lau-

rens. De laatste wedstrijd tegen KFC 
1910 D3 was ontzettend spannend. 
Dankzij geweldig keepwerk van Pa-
trick, goed samenspel van de verde-
digers en middenveld Jeroen Hou-
wing, Bram, Jeffrey, Melle, Luc en 
Jeroen de Vries, werd na een schit-
terend afstandsschot van Oger ook 
deze wedstrijd gewonnen.

Door drie overwinningen op rij was 
Argon D3 kampioen! Leider Paul 
gaf telefonisch snel het geweldige 
nieuws door aan trainer Nick, daar-
na mocht invaller Niels de beker in 
ontvangst nemen.

Argon F1 wint HBC-Toernooi
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 
speelde Argon F1 een toernooi in 
Heemstede, op uitnodiging van de 
plaatselijke voetbalclub HBC. De 
Argon-talentjes van de toekomst 

hadden er weer zin in, waarschijn-
lijk mede door het prachtige weer.
Het goede voetbal in de competi-
tie werd vrolijk voortgezet tijdens dit 
toernooi, door met goed veldspel al-

le wedstrijden te winnen zonder te-
gendoelpunten!!

Zo won de F1 dus de 1e prijs op een 
leuk toernooi.

Op de foto Argon F1, van links naar rechts: staand achterste rij: Jesse Neuteboom, Tim Perotti, Rob Maijenburg (lei-
ders); middelste rij: Jelle van Scheppingen, Vigo Perotti, Alan Maijenburg, Lars van Hardeveld; zittend voorste rij: Stan 
de Jong, Boaz Wilschut, Daan Bosman, Stanley van Eijk en Mika Samsom.

CSW E2 kampioen seizoen 2010-2011
Wilnis - CSW E2 moest afgelopen 
zaterdag onder grote belangstelling 
van ouders, vrienden opa’s en oma’s  
tegen de nummer twee Loosdrecht. 
Beide teams stonden gelijk in het 
aantal punten, alleen voor Loos-
drecht was het de laatste wedstrijd 
en CSW had er nog twee te gaan.
Alleen bij winst zou CSW kampioen 
kunnen worden.
Na de week ervoor een topweek-
end (trainingskamp) gehad te heb-
ben in Heino, stond nu edereen op 
scherp, alle neuzen stonden dezelf-
de kant op.
In de teambespreking heeft het E2 
team aangegeven dat het als team 
goed is, elkaar moet helpen en voor-
al genieten van alles en zorgen dat 
je alles wat je in je hebt geeft.
De wedstrijd begon en in het begin 
was Loosdrecht sterker. Zij kregen 
redelijke kansen, echter, het was 
Daniel die met een prachtige goal 
de 1-0 maakte. Deze voorsprong 
was echter van korte duur en het 
was Loosdrecht dat twee keer het 
net wist te vinden, zij gingen terecht 
met een 1-2 voorsprong de rust in.
In de rust was iedereen ervan be-
wust dat dit niet kon en dat CSW 
nog feller en scherper de tweede  
helft in moest gaan en dat een 1-2 
achterstand nog niks zegt.
En inderdaad, CSW bepaalde de 
tweede helft, Loosdrecht kwam 
er niet meer aan te pas, prachtige 
aanvallen, mooie combinaties en 

het kon dan ook niet uitblijven dat 
er gescoord werd. Twee prachtige 
doelpunten van Bastian, een eigen 
goal van Loosdrecht en Antonie die 
een mooi kopdoelpunt scoorde en 
daarna nog het net vond. Einduit-
slag 6-2 voor CSW. 
Duidelijker kon het niet en na het 
eindsignaal rende ook iedereen het 
veld op. Bekers, bloemen, kinder-
champagne: alles was aanwezig om 
dit kampioenschap groots te vieren.

Joost, Matthijs, Tomas, Wiebe, Niels, 
Bastian, Daniel, Antonie, Bram wa-
ren dit seizoen de kanjers van dit 
team. Het kampioenschap komt 
puur doordat zij als team altijd de 
wedstrijden ingingen en naar elkaar 
positief waren.
Deze kanjers bedanken hun trai-
ners Hans, Jan Willem en Bas en 
hun sponsors Wieman koeltech-
niek, Accountant Xtra en Tuincen-
trum Rijdes.

Tweede plaats meisjes 
CSW MD1 op C toernooi
Wilnis - De zaterdag na hun kam-
pioenschap hadden de dames van 
CSW MD1 een C-toernooi bij RK-
DES in Kudelstaart.
Een aantal van hun eerstejaars-
meisjes-D gaat volgend jaar naar 
de CSW Meisjes-C, dus was dit een 
mooie gelegenheid om kennis te 
maken met de C-afdeling.
1e wedstrijd: CSW MD1-Focus`07 

MC1. Na 5 minuten onder druk te 
hebben gestaan kwamen de CSW- 
meiden los. Uitslag 2–0.
2e wedstrijd: RKDES MC1–CSW 
MD1. Na een positieve eerste wed-
strijd gingen de dames gelijk goed 
van start. Maar helaas 2x paal 1x lat 
en een keeper die goed bezig was, 
het lukte niet om te scoren. Uitslag 
0–0. 

3e wedstrijd: Alkmania C5m–CSW 
MD1. Al snel bleek dat de tegen-
stander 1ste wilden worden. Twee-
dejaars C die niet wilde verliezen 
van eerstejaars D. Jammer genoeg 
verloren de CSW-meisjes deze wed-
strijd. Uitslag 0–2. Met het lekkere 
weer en een 2e plaats was ook dit 
weer een mooi weekend voor de 
meiden van CSW MD1.

Presentatie en demonstratie Epke Zonderland

Beste turner van Nederland door 
Intermat naar Willisstee gehaald
Mijdrecht - Epke Zonderland is de 
meest talentvolle turner van Neder-
land. Tijdens de Olympische Spelen 
in London 2012 dingt hij mee naar 
het goud op het toestel rekstok. Op 
zaterdag 23 april was hij in de Wil-
lisstee. Epke gaf een kijkje in het le-
ven van een topsporter en demon-
streerde samen met zijn broer Her-
re zijn kunsten. Alle kinderen kre-
gen een cadeautje, mochten Epke 
vragen stellen en iedereen kon met 
hem op de foto. Een belevenis voor 
groot en klein! 
Epke Zonderland is een sporter op 
wie Nederland trots mag zijn. Tij-
dens de wereldbekerwedstrijd in 
Parijs toonde Zonderland ander-
maal zijn uitzonderlijke klasse. Hij 
wilde in zijn oefening het nieuwe 
vluchtelement Cassina/Kolman tur-
nen, maar maakte er al turnende 
een Cassina/Kovacs van. Zonder-
land: “Bij het maken van de Cassi-

na merkte ik dat ik geen snelheid 
genoeg had en besloot tijdens de 
vluchtfase om niet de Kolman maar 
de Kovacs er meteen achteraan te 
doen. Waar bijna elke andere tur-
ner ter wereld in dergelijke situa-
ties van het toestel zou vallen, scha-
kelde Zonderland schijnbaar moei-
teloos om. “Dat is nu wel mijn kwa-
liteit. Want nu hield ik toch nog ge-
woon een oefening met een uit-
gangswaarde van 7.3 over, waar ik 
een 7.8 had willen turnen.” 

Ontwikkelingen
Inspirerende verhalen heeft Epke 
Zonderland te over. Afgelopen za-
terdag heeft hij verteld over zijn ont-
wikkelingen, het leven van een top-
sporter met alle tegenslagen en suc-
cessen van dien. En samen met zijn 
broer Herre heeft hij zijn kunsten op 
de rekstok vertoond. Aansluitend 
was er de mogelijkheid om Epke te 

ontmoeten, werden er handtekenin-
gen uitgedeeld en foto’s gemaakt. 
En alsof dat niet genoeg is kregen 
de kinderen een speciaal cadeautje: 
een prachtige poster van Epke.  
Intermat in Mijdrecht is sponsor 
geworden van twee Nederland-
se sporthelden. Tot de Olympische 
Spelen van 2012 in London mogen 
turner Epke Zonderland en zwem-
ster Femke Heemskerk rekenen op 
de steun van Intermat. Jan Jaap van 
der Neut, directeur van Intermat: 
“Ik ben een enorme sportfan. Het is 
prachtig om te zien dat mensen het 
uiterste uit zichzelf halen om opti-
maal te presteren. Bij Intermat zijn 
we daar dagelijks mee bezig. Daar-
om vind ik het mooi dat we nu van-
uit Intermat deze twee sporthelden 
een steuntje in de rug kunnen ge-
ven, en er aan bijdragen dat zij zich 
volledig op hun prestaties kunnen 
focussen.”

Rabobank sponsort Veenland turners
De Ronde Venen - De Veenland 
turners hebben dankzij de Rabo-
bank een nieuw turnpak. Zij turnden 
hun wedstrijd altijd in het Veenland 
t-shirt maar dat wilden ze graag an-
ders zien. Dankzij de inspanning van 
Suzanne ’t Hart vonden ze de Rabo-
bank bereid om de turnpakken te 
sponseren. De eerste wedstrijd is in-
middels geturnd en met een prima 
resultaat twee eerste plaatsen. Af-
gelopen zaterdag kwam een van Ne-
derlands beste turners naar de Wil-
lisstee, namelijk Epke Zonderland. 
Hij won afgelopen EK goud op rek-
stok en zilver op brug. Hij is het grote 
voorbeeld voor de Veenlandturners. 
Samen met zijn broer Herre gaf hij 
een demonstratie op rek en brug. Na 
afloop mocht iedereen een foto met 
handtekening en een mooie poster 
ophalen. En... natuurlijk mocht de fo-
to niet ontbreken. En wat is er niet 
mooier dan met de nieuwe turnpak-
ken op de foto met Epke en Her-
re Zonderland! Denk je nu ‘dat wil 
ik ook eens proberen’, kom dan op 
maandag van 16.00 tot 18.00 uur kij-
ken in de Willisstee.




