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Vinkeveen – Zondagmid-
dag vond een koe dat zij maar 
eens snelheid moest maken op 
de A2. Het beviel haar dusda-
nig dat ze zich ook nog niet zo-
maar even liet vangen. Auto-
mobilisten die het zagen ge-
beuren sloten de koe in, waar-
na zij uiteindelijk werd gevan-
gen. Met een veewagen is zij 
afgevoerd en ze loopt inmid-
dels weer veilig in haar wei. 
Het verkeer werd wel fl ink af-
geremd door deze vreemde be-
zoekster op de A2. Harder dan 
50 kon men niet rijden, dit voor 
de veiligheid van de koe en de 
automobilisten.
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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Twaalf inwoners benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau
De Ronde Venen - Twaalf inwo-
ners uit De Ronde Venen hebben 
dinsdag 26 april een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen. Allen 
zijn benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in Bowlingcen-
trum Mijdrecht werden de lintjes bij 
hen opgespeld door burgemeester 
Maarten Divendal. De heer J.L.J van 
Asselen (1937, Vinkeveen) zet zich 
al een groot aantal jaren in voor 
de parochie en het gebouw van de 
kerk Heilig Hart van Jezus in Vinke-

veen. Hij is al meer dan 40 jaar lid 
van het parochiekoor en heeft een 
grote rol gespeeld bij de restauratie 
van de kerk en van de kerkbeelden. 
Tot op de dag van vandaag wordt 
regelmatig een beroep op hem ge-
daan en heeft hij bijvoorbeeld in 
2012 en 2014 de torenhanen van de 
grote en de kleine toren verguld. El-
ke dinsdag is hij in de kerk te vin-
den om daar allerlei klussen te ver-
richten en verzorgt hij rondleidin-
gen voor groepen toeristen. Daar-
naast heeft Joop van Asselen zich 

van 1992 tot en met 2004 met veel 
verve ingezet in het bestuur van de 
werkgroep Parochiële Charitas In-
stelling (PCI). Ook na zijn aftreden 
- na de drie maximale zittingsperi-
odes - blijft hij belangrijk voor de 
werkgroep en voorziet hij hen van 
adviezen. Een lange staat van dienst 
heeft hij ook bij de Vinkeveense to-
neelvereniging Altovi. Als decor-
bouwer, meedenker en medewer-
ker aan diverse producties levert hij 
al 50 jaar een belangrijke bijdrage. 
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - Op donder-
dag 9 juni is het weer zover; voor 
de zevende keer is er een bruisen-
de Beursvloer in De Ronde Venen. 
Dit keer is de plaats van handelen 
het gemeentehuis in Mijdrecht. Be-
drijven en maatschappelijke organi-
saties zijn van harte welkom om el-
kaar te ontmoeten én mooie mat-
ches te maken. 
 
Hoe gaat ‘de handel’ 
in zijn werk?
Met een slag op de beursgong 
opent burgemeester Divendal om 
16.30 uur de Beursvloer. Geduren-
de anderhalf uur zoeken vertegen-
woordigers van lokale stichtingen, 
verenigingen en bedrijven elkaar op 
om te bespreken wat ze voor elkaar 
kunnen betekenen. Er wordt onder-
handeld over vraag en aanbod van 
(tweedehands) materialen, kennis 
of hulp. Bedrijven kunnen daarmee 

iets waardevols betekenen voor lo-
kale organisaties en daarmee hun 
maatschappelijke betrokkenheid 
tonen. De organisaties krijgen een 
steuntje in de rug en bieden op hun 
beurt een tegenprestatie die past 
bij het karakter van hun vereniging 
en de match met het betreffende 
bedrijf. Het resultaat: matches die 
winst opleveren voor iedereen!

24 mei: Workshop Goede Zaken 
voor maatschappelijke 
organisaties
Vooruitlopend op de Beursvloer 
wordt speciaal voor Rondeveense 
verenigingen, stichtingen, scholen 
en welzijnsorganisaties een work-
shop georganiseerd. Zodat zij op 
de Beursvloer gerichter en effec-
tiever kunnen matchen met bedrij-
ven en weten wat zij voor de be-
drijven kunnen betekenen. De sco-
ringskans op mooie matches wordt 

hierdoor vergroot. Deelname is gra-
tis. Meld u snel aan door een mail 
te sturen naar info@derondeveen-
seuitdaging.nl. Vol is vol.

Beursvloer De Ronde Venen 
is hét LIVE-event van 
De Rondeveense Uitdaging
De organisatie van de Beursvloer 
is in handen van De Rondeveense 
Uitdaging; het bedrijvennetwerk dat 
sinds 2015 het hele jaar door mat-
ches maakt tussen bedrijven en ver-
enigingen en stichtingen in De Ron-
de Venen. De Rondeveense Uitda-
ging is mogelijk gemaakt door het 
Oranje Fonds, Gemeente De Ronde 
Venen, Rabobank Rijn en Veenstro-
men, Johnson Wax en vele andere 
lokale ondernemers.
Bedrijven en verenigingen doe mee 
en meld u aan! Kijk op www.deron-
deveenseuitdaging.nl voor meer in-
formatie en aanmelden.

Beursvloer De Ronde Venen

De Ronde Venen - De deelnemers 
aan de wekelijkse Inloopmiddag op 
donderdag 28 april bij de Stichting 
‘Paraplu’ in Wilnis waren bijzonder 
verrast toen de voorzitter van de 
“Paraplu’ hun aandacht vroeg voor 
een bijzondere gebeurtenis. Een 
van de deelnemers tijdens die mid-
dag - Wim Willemsen - werd toege-
sproken en geprezen voor al zijn ac-
tiviteiten die hij in verleden en he-
den aan de ‘Paraplu’ heeft besteed. 
Wim was bestuurslid van april 1996 
tot mei 2007 - ruim 11 jaar - waar-
van de langste tijd als voorzitter en 
opvolger van oprichter Gerard Klijn.
Bijzondere verdiensten werden hem 
toegedicht bij het realiseren van 
de nieuwbouw, de onderhandelin-
gen met de gemeente en het inrich-
ten van het interieur. Onder zijn lei-
ding werd het activiteitenprogram-
ma aangepast aan de eisen des tijds 
en werd een uitgebreid aanbod op-
gezet van diverse computercursus-
sen en werd de ‘Paraplu’ een goed 
draaiende en fi nancieel gezonde or-
ganisatie.
Vanwege al deze verdiensten werd 

de heer Wim Willemsen benoemd 
tot erevoorzitter van de Stichting 
‘Paraplu’.

Wim Willemsen 
erevoorzitter ‘Paraplu’

Geen auto, maar 
auto-onderdelen 

te water
Wilnis -Afgelopen zondagoch-
tend vroeg kreeg de brandweer 
van Wilnis een noodoproep dat 
er auto-onderdelen dreven in 
recreatieplas De Zwaan na-
bij de N212 in Wilnis. De poli-
tie ging direct poolshoogte ne-
men, aangezien de angst be-
stond dat er een auto te water 
was geraakt. Ze vonden inder-
daad auto-onderdelen aan zo-
als een deur, een dak en wat 
andere onderdelen. Duikers 
hebben het meer meteen afge-
zocht en zij troffen inderdaad 
een autodak, autodeur en an-
dere losse onderdelen aan. Er 
werd gelukkig niemand aange-
troffen. De politie doet onder-
zoek naar de herkomst van de 
auto-onderdelen.

Eenzijdig
Vinkeveen - Op de A2 bij Vin-
keveen vond zaterdagmiddag 
een eenzijdig ongeluk plaats. 
Een automobilist reed op de 
A2 richting Amsterdam toen hij 
net voor afslag Vinkeveen door 
nog onbekende oorzaak van de 
weg raakte en in de berm te-
rechtkwam. Hij raakte hierbij 
in een slip en tolde over de A2. 
Gelukkig raakte niemand ge-
wond. 

Mijdrecht – Maandagavond vroeg, 
rond half zeven vond een wandelaar 
op een afgelegen stuk terrein naast 
het fi etspad tussen de Nijverheids-
weg en bozenhoven een gewon-
de jonge aan die vertelde dat hij 

was overvallen. De wandelaar bel-
de 112 en tegenover het ambulan-
ce personeel vertelde de gewonde 
jongen dat hij beroofd was en had 
gevochten met zijn belagers. De po-
litie riep direct de hulp in van bur-

Jongeman gewond 
achtergelaten na beroving

gernet, maar tot op heden mocht dit 
niet baten. . Er wordt gezocht naar 
een jongen, ongeveer 20 jaar oud, 
lichtgetint, normaal tot fors postuur, 
ongeveer twee meter lang. Hij droeg 
die avond een zwarte jas met een 
spijkerbroek.
Het slachtoffer is met onder ande-
re beenletsel overgebracht naar het 
ziekenhuis. De politie vraagt even-
tuele getuigen zich te melden via 
0900-8844

Mijdrecht - We schrijven: zon-
dag 1 mei 2016. Plaats van han-
deling: clubgebouw De Notenkra-
ker in Mijdrecht. Gelegenheid: pre-
sentatie DORST wedstrijd-set 2016. 
“Slechts” de opmaat voor de huldi-
ging van Gerrit van Vliet voor 50 jaar 
lidmaatschap van en verdiensten 
voor muziekvereniging VIOS.

Wedstrijdset
Om klokslag half drie speelde dweil-
orkest DORST zijn 18 minuten du-
rende wedstrijdset voor het komen-
de festivalseizoen, te beginnen op 5 
mei in Groenlo. En dirigent Michel 
Guldenmundt heeft de muzikale lat 
nog maar weer eens een stukje ho-
ger gelegd. Hoewel zo’n eerste uit-
voering natuurlijk niet geheel zon-
der schoonheidsfoutjes is, mogen 
de tegenstanders in Groenlo hun 
muzikale borst echt wel nat maken.

Gerrit in het zonnetje
Maar waar allen, behalve Gerrit, 
reikhalzend naar uitkeken, was het 
moment waarop verenigingssecre-

taris Conny van Vliet de microfoon 
en het woord nam. Na een lange 
opsomming van Gerrits verdiensten 
voor de vereniging, van spelend lid, 
penningmeester, voorzitter, initia-
tiefnemer, criticaster met altijd het 
verenigingshart op de goede plek, 
redder in de nood, zonder zijn steun 
en toeverlaten te vergeten, werden 
hem de oorkonde, bondsversierse-
len, bloemetje en een mooi bronzen 
beeldje uitgereikt.

Nadat DORST-manager Frans Hel-
ling zich had aangesloten bij de vele 
mooie woorden van de vorige spre-
ker, kreeg Gerrit van hem namens 
zijn mede DORST-muzikanten een 
fraaie fotocollage overhandigd. De 
laatste verrassing had de secretaris 
nog. Gerrit werd benoemd tot ere-
lid van de vereniging. Iets wat hem 
echt verraste en zichtbaar raakte. 
Na nog een afsluitende toegift van 
de muzikanten, was het tijd om de 
niet-muzikale dorst aan de bar te 
lessen. En het was nog lang onrus-
tig in De Notenkraker.

Gerrit van Vliet 50 jaar 
VIOS-lid

Mijdrecht - Zaterdag 21 mei 2016 
viert tennisvereniging TVM haar 
50-jarig bestaan. Vanaf twee uur 
s ’middags zijn er diverse jubileu-
mactiviteiten op het mooi aangeleg-
de tennispark aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 7 in Mijdrecht. Om 14.00 
uur start voor (oud)leden de ten-
nis clinic voor jong en oud in sa-
menwerking met tennisschool CTO 
(Challenge Tennis Organisatie) en 
Sjeng Schalken. Deze middag be-
gint met een demonstratiewedstrijd 
van twee top jeugdspelers gevolgd 
door de tennis clinic en onderlinge 
wedstrijdjes, waarbij Sjeng Schal-
ken de hele middag actief de deel-
nemers begeleidt. Dus als je altijd 
een paar punten hebt willen maken 
tegen Sjeng, dan is dit nu je kans! 
Vanaf ongeveer half vijf geeft Sjeng 
Schalken zelf een demonstratie-

wedstrijd. Aansluitend vindt de re-
ceptie plaats. Ook aan de kleintjes is 
gedacht. Gedurende de hele dag is 
er een springkussen aanwezig met 
begeleiding. Na de receptie is er de 
mogelijkheid voor (oud)leden, fami-
lie en genodigden om lekker te blij-
ven eten op het terras of in het ge-
zellige clubhuis, waarna in samen-
werking met Drive-in Show Parti XL 
en de band “Helemaal Top”, drie zin-
gende mannen uit Zwammerdam, 
met een spetterend repertoire tot in 
de late uurtjes gefeest kan worden.
Bij deze dan ook een oproep aan al-
le (oud)leden van onze vereniging 
sinds 1966, kom langs en als u mee 
wilt doen aan de tennis clinic en/of 
eten, geef u dan op via onze web-
site: www.tvm-mijdrecht.nl/lustrum-
50-jaar.
Zeg het voort, zeg het voort.

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

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

Brabants kwartiertje
De langverwachte dag waarop 
de eerste 19 studenten van North 
Coast Medical Training College 
gaan afstuderen is aangebroken. 
Waar we in Nederland met een 
praatje van twee of drie docenten 
en een decaan, gevolgd door een 
afsluitende borrel met bitterbal 
wel klaar zijn, is afstuderen in Ke-
nia een heuse happening. De dag 
start om 9.00 uur, althans, zo staat 
het in het zorgvuldig opgestelde 
programma dat ik de vorige dag 
heb gekregen. In de praktijk bete-
kent het dat mensen tussen 9.30 
en 11.30 uur het schoolterrein op-
komen. Gelukkig rijd ik met een 
ervaren Nederlandse mee, anders 
was ik al om stipt 9.00 uur aanwe-
zig geweest en had ik me afge-
vraagd waar iedereen was. Op de 
zandweg naar de school rijden pi-
ki piki’s af en aan om gasten naar 
de ceremonie brengen. Langs de 
weg zitten tientallen mensen met 
iets voor zich uitgestald dat mij 
het meest aan kitscherige kerst-
versiering doet denken. Dat, ver-
telt Marianne mij, zijn versierin-
gen die je om de nek van de stu-
denten kunt draperen. Hoe meer 
versieringen, hoe meer status een 
student heeft. Op het campuster-
rein staan zes grote partytenten 
in een rechthoek opgesteld, met 
daaronder honderden stoelen. 
Op de kop van de rechthoek is 
een podium gemaakt, met stoelen 
voor de notabelen waaronder de 
directie en de rector. Een papier-
tje op de tenten geeft aan waar 
de gasten kunnen plaatsnemen, 
zo is er een tent voor de studen-
ten, voor de familieleden, voor de 

band en de artiesten (veelal jon-
gerejaars studenten), voor speci-
ale gasten (waar ik toe behoor) en 
voor ambtenaren en schoolhoof-
den uit de regio. Allemaal wach-
ten we op “the guest of honour”, 
de voorzitter van de Eerste Ka-
mer in Kenia. Hij is, na de presi-
dent, de tweede man van het land 
en het is dus heel bijzonder dat 
hij deze eerste afstudeerceremo-
nie bezoekt. Het publiek dat zich 
onder de tenten heeft verzameld, 
wordt totdat hij arriveert, ver-
maakt met zang en dans van de 
studenten. Zo zien we dansen van 
de Giriama, de Luhya en de Ma-
sai. Maar ook van Somalische stu-
denten, waarvan er ook een aan-
tal aan de school studeren. Het 
zijn compleet verschillende dan-
sen met als grote gemene deler: 
ritmisch en vrolijk! De tempera-
tuur is inmiddels opgelopen tot 
zo’n 36 graden, de zon staat bij-
na recht boven ons en de lucht-
vochtigheid is vergelijkbaar met 
een Turks stoombad. Dat weer-
houdt de dansers er echter niet 
van de afstudeerders van hun ei-
gen stam uit te nodigen voor de 
dans. Tot grote hilariteit van het 
publiek dansen de afstudeerders 
stuk voor stuk mee, ondanks de 
zware toga’s die ze over hun kle-
ding dragen. Na de hoogspring-
kunsten van de Masai, kondigt de 
presentator van de dag aan dat 
de guest of honour op het terrein 
is aangekomen. Het is inmiddels 
kwart over twaalf. 
Wordt vervolgd.

Marije Harmsen

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. De komende we-
ken praten wij u bij over onze partner in Kenia: North Coast 
Medical Training College. In 2012 is de Nederlands arts Ma-
rianne Darwinkel deze hogeschool gestart in het Kilifi-dis-
trict, een gebied aan de kust waar gezondheidszorg nauwe-
lijks voorhanden is én grote behoefte is aan goed onderwijs 
en werkgelegenheid.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

Mijdrecht - De kinderen van de 
Driehuisschool werden vrijdag 22 
april verrast met Koningsspelen op 
een wel heel bijzondere locatie! Zij 
mochten gebruik maken van atle-
tiekbaan ‘de Startbaan’ in Amstel-
veen.
Een van de kinderen van de Drie-
huisschool zit daar op atletiek en 
via de ouderraad van de school is er 
contact gelegd met ‘AV Startbaan’. 
Vrijdag stond er een bus en een heel 
aantal rijouders klaar om de kinde-
ren naar Amstelveen te brengen. Na 
de centrale opening met het Ko-
ningslied “Hupsakee” van Kinde-
ren voor kinderen, konden de kin-
deren bij de diverse atletiekonder-
delen aan de gang. Voor veel kinde-
ren was het de eerste kennismaking 

met de kenmerkende atletiek on-
derdelen als verspringen, kogelsto-
ten, hordelopen en hoogspringen. 
Zij kregen daarbij instructie van o.a. 
Carlo Dorstein en Bjarne Verder, 
stagiaires van de opleiding Sport 
en bewegen in Hilversum. Vooral 
het hoogspringen werd door de kin-
deren als geweldig ervaren. Dit ge-
beurt immers zelden in de “gewone” 
gymles op school. De spelen wer-
den afgerond met een hardloop-
ronde over de atletiekbaan. Zelfs de 
kinderen van groep 1-2 zetten hier-
bij hun beste beentje voor en rende 
het hele rondje! Deze dag was een 
groot succes mede dankzij het be-
stuur van ‘AV Startbaan’ en de vele 
hulpouders. Heel veel dank namens 
alle kinderen van de Driehuisschool!

Koningsspelen Driehuisschool 
op ‘de Startbaan’

De Hoef - Het was een bijzondere 
Koningsdag in De Hoef dit jaar. Het 
was koud, af en toe een bui, maar 
ook het oranjezonnetje was erbij. 
Stoere kinderen en ouders gingen 
toch van start met versierde fietsen. 
Een feestelijk gezicht zo langs de 
Amstel. Deze keer een korte route, 
met als eindpunt: Gemeenschaps-
huis de Springbok. De spelletjes en 
het voetbal waren lekker binnen. 
De sportzaal, het podium, de klei-
ne zaal, de kleedkamers, de dou-
ches: álle ruimtes werden gebruikt. 
Het was erg gezellig, de sfeer zat 
er goed in. Er waren veel activitei-
ten: voetballen, spijkerbroek han-
gen, koe melken, kaas dragen, te-
veel om op te noemen. Als rustpunt 
konden de kinderen een vogelhuis-
je maken en beschilderen. Een mooi 
souvenir van deze Koningsdag. De 

stukjes appel en de broodjes knak-
worst gingen er goed in na al het 
harde werken. Ondanks het moeilij-
ke weer: het was weer een mooie en 
gezellige Koningsdag.

Uitslagen
Versierde fietsen: 
1.  Gerda Korenwinder
2.  Anouk van Vliet
3.  Xara van Werch
4.  Sven en Niels vd Schaft
Voetballen 
Poule 1: 
1.  Extreme Fools
2.  LoKoYo
3.  De Voetballers
Poule 2:
1.  The Bubbles
2.  De Razende Haan
3. De Ultra Knaller / 
 The Chickmuncks

Bijzondere Koningsdag in 
De Hoef

Regio - Op zaterdag 7 mei organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een natuurbeleving voor peu-
ters (2 - 4 jaar) in het prachtige ge-
bied De Groene Jonker. Op deze 
manier maakt je zoon of dochter op 
een kindvriendelijke en speelse ma-
nier kennis met dit unieke natuur-
gebied. De beleving duurt van 11.00 
uur tot 12.00 uur. Je wordt daar-
bij begeleid door een IVN-natuur-
gids (kikker ‘Kwak’). Laat je maar 
verrassen! Gun je kind dus een uur 
‘puur’ natuur. En in deze tijd zijn er 
veel weide- en moerasvogeltjes in 

de grote plas, rietkragen en natte 
graslanden. Zie ook voor meer in-
formatie de IVN-website: www.ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn. Let op, de paden kunnen 
drassig zijn, dus draag waterdichte 
schoenen of laarzen! Op zondag 8 
mei is er ook een rondleiding met 
een IVN-natuurgids voor volwasse-
nen vanaf 10.00 uur in hetzelfde ge-
bied. Natuurlijk ben je dan ook van 
harte welkom. Graag voor beide ac-
tiviteiten aanmelden bij Ellen Aars-
man. Tel. 0297-288106 of per e-mail:  
r.aarsman@telfort.nl.

Peutertocht met kikker 
‘Kwak’

Regio - Op zaterdag 7 mei a.s. or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een vogelexcursie naar de 
Oostvaardersplassen. Dit moeras- 
en merengebied is een zéér uniek 
natuurgebied, bekend in binnen- 
en buitenland. Nu de wintergasten 
naar hun zomerverblijven zijn ver-
trokken, verwelkomen we de zo-
mergasten. In de rietvelden o.a. de 
Blauwborst, Rietgors, Rietzanger en 
de Kleine Karekiet. In de wilgen-
bosjes en het struweel de zangvo-
gels zoals Tjiftjaf, Fitis en Zwartkop. 
Diverse eenden- en ganzensoor-
ten zijn vanuit de vogelhutten goed 
te zien. De Steltkluut is waargeno-
men en hopelijk ‘spotten’ we de 
Zeearend. Kolonievogels als de Aal-
scholver en de Lepelaar zijn aanwe-
zig en te zien in hun kolonie. Aan 
het einde van de excursie kijken 
we vanaf de Praambult het gebied 
in voor de overige bewoners van dit 
stuk natuur. Trek goede kleding aan, 
neem voor onderweg iets te drinken 
en een lunchpakket mee. Een ver-
rekijker en een vogelgids verrijken 
de excursie. Verzamelen: parkeer-
plaats bij de Nieuwe Begraafplaats 
aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. 
Vertrek om 8.30 uur per auto (maxi-
maal poolen). Terug rond 15.00 uur. 
(vergoeding auto- en andere kosten 
in overleg met de bestuurder). Aan-
melden is niet nodig. Deelname is 
gratis. Afgelasting van de excursie 
staat ca 1 uur voor aanvang op de 
website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn. Info en excursielei-
der: Ton Koekenbier (06-57542288)

Vogelexcursie 
Oostvaarders-

plassen

Regio - Op maandag 16 mei a.s. 
wordt weer de jaarlijkse fietspuzzel-
tocht gehouden vanaf de Hervorm-
de kerk van Wilnis. Bij fietsbaar 
weer, start de route van ongeveer 
25 km tussen 14:00 en 14:30 van-
af gebouw ‘de Roeping’, Kerkstraat 
12 in Wilnis. De route is voor jong 
en oud met onderweg een gezelli-
ge pleisterplaats, waar het vragen-
formulier kan worden ingeleverd. 
Deelname kost 3 euro per persoon, 

met een maximum van 10 euro per 
gezin. Onder de goede inzendingen 
wordt een smakelijke taart verloot.

Leuk om te weten
Met deze opbrengst ondersteund u 
het project “Gaarkeuken in Matha-
re, Kenia”. Organisatie TEAR helpt 
vrouwen met voorlichting over voe-
ding en leert vrouwen om met wei-
nig geld toch volwaardige maaltij-
den klaar te maken.

Fietspuzzeltocht 
2e Pinksterdag
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Zaterdag Geraniummarkt 
en braderie in Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
7 mei vindt de jaarlijkse Geranium-
jaarmarkt weer plaats in het Cen-
trum. Op het Raadhuisplein staat de 
Geraniummarkt en in de Zijdstraat 
vindt een braderie plaats. De Ge-
raniummarkt en de braderie duren 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

Geraniummarkt 
Onder het toezicht oog van het 
beeld van Flora, godin van de lente 
en de bloemen dat op een tien me-
ter hoge sokkel staat voor het ge-
meentehuis, wordt op het Raadhuis-
plein de Geraniummarkt georga-
niseerd door de afdeling Aalsmeer 
van de KMTP. Vijfentwintig kwekers 
en bedrijven bieden diverse produc-
ten aan voor de tuin zoals Gerani-
ums maar ook andere eenjarige en 
vaste planten, siergrassen en knol-
len. Dit jaar is er ook weer een ruil-
markt voor al uw teveel gezaaide 
planten bij de stand van de KMTP. 
De Historische Tuin is natuurlijk ook 
aanwezig met hun prachtige plan-
ten die ’s morgens vroeg per praam 
aangevoerd worden. 

Braderie 
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Op de markt vindt u on-

der andere kleding, sieraden, kra-
len, horloges, portemonnees, boe-
ken, snoep en ander lekkers. Naast 
de vele standwerkers zijn ook win-
keliers en verenigingen vertegen-
woordigd met een kraam. Bij de di-
verse horecazaken in het centrum 
zijn voldoende mogelijkheden voor 
een drankje en allerlei lekkernijen. 

Parkeren en bereikbaarheid
Naast het Praamplein en het Drie 
Kolommenplein (2 uur gratis par-
keren maar denk aan uw blau-
we schijf) kunt u ook parkeren in 
de parkeergarage van TV Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. 
Komt u met de boot? Dan kunt u 
aanmeren bij de passantenhaven 
aan het Praamplein dat bereikbaar 
is vanaf de Ringvaart ter hoogte van 
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de 
Kolenhaven, achter watersportver-
eniging Nieuwe Meer. 

Kika Kinderkankerfonds
Bij de Kika stand op de Geranium-
markt staan de Kika Koeriers de he-
le dag klaar om uw aankopen te-
gen een kleine vergoeding per bak-
fi ets naar uw geparkeerde auto te 
brengen. Woont u in Aalsmeer, dan 
brengen zij uw aankopen zelfs thuis! 
Alle opbrengsten van de Kika Koe-
riers komen ten goede aan het Kika 
Kinderkankerfonds. Voor meer in-
formatie: www.aalsmeercentrum.nl

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij 
nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant 
horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt 
in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.
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Tijdens de coalitiebesprekingen 
na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 1998 waaraan alle po-
litieke partijen mochten deelne-
men werd afgesproken voortaan 
op basis van argumenten met el-
kaar de debatteren. De afgelo-
pen raadsperiode had namelijk 
geleerd dat gemeenteraadsver-
gaderingen en raadscommissie-
vergaderingen veelal gesprekken 
waren tussen doven en dat had 
hier en daar kwaad bloed gezet. 
Niet weer dus. De eerste raads- 
en commissievergaderingen na 
de verkiezingen gaven dan ook 
meteen al een verrassende ge-
dweeheid te zien. Er waren wat 
nieuwe gezichten bijgekomen en 
bang elkaar te kwetsen werd er 
vriendelijk naar elkaar gekeken 
en repliek op collegevoorstellen 
werd keurig van papier voorge-
lezen. Of er echt geluisterd werd 
viel te betwijfelen, vooral omdat 
het resultaat onveranderd bleef. 
Slechts zelden werden college-
voorstellen aangepast of terug-
genomen en de coalitie leek nog 
steeds de onneembare vesting 
van vroeger. 

Dissident
Dat lijkt nu te veranderen. In het 
Rondeveense CDA wordt een 
dissident zichtbaar en in de VVD 
wordt nu hardop naar buiten ge-
bracht dat sommige partijstand-
punten niet langer unaniem ge-
dragen wordt. Het wachten is 
op RVB om met de hype mee te 
doen. Vroeger klonk het met 3 
man voor en 2 tegen: “het CDA” 
of  “de VVD” heeft gesproken. Nu 
verdedigen zowel de fractievoor-

zitter van het CDA als de dissi-
dent in soms lange betogen hun 
standpunten. Beiden treden nu 
uit hun vroeger soms zo zwijg-
zame schulp. Onderlinge con-
currentie leidt tot meer openheid 
hetgeen te prijzen valt, maar wie 
is nu “het CDA” of  wie is nu “de 
VVD”, wie voert eigenlijk het par-
tijprogramma uit en wie contro-
leert daarvan de uitvoering. Heb-
ben niet alle fractieleden het pro-
gramma ondertekend en zijn ze 
er niet aan gehouden ? Op 24 
juni 1999 barstte in de raadzaal 
een klein bommetje. Toen werd 
zomaar duidelijk wat men on-
der “debatteren op basis van ar-
gumenten” verstond. In het kort 
komt het er op neer dat van een 
eenmaal ingenomen standpunt 
niet hoeft te worden afgeweken. 
Ergo, luisteren naar argumenten 
heeft geen effect. 

Principieel
RPF/SGP/GPV is principieel te-
gen waterskiën op zondag, dus 
geen verandering van standpunt. 
CDA 1 is voor want in het over-
eengekomen beleidsprogramma 
staat nu eenmaal dat recreatie op 
de Vinkeveense plassen bevor-
derd moet worden en daar hoort 
watersport bij. CDA2 is tegen 
want de rust op de plassen is met 
dit voorstel niet langer gehand-
haafd. Gemeentebelangen zegt 
principieel niet tegen te zijn, maar 
refereert wel naar het beleidspro-
gramma en daar staat “overwe-
gen”. GB is dus vóór want afspra-
ken zijn afspraken, maar wil des-
ondanks andersdenkenden niet 
betuttelen. D66 is principieel te-

Een rapportage uit 1999

Luisteren naar elkaar heeft geen effect

Tijd voor een feestje voor jong en oud na uitbreiding 
en renovatie winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Vrijdag 20, zaterdag 21 
en woensdag 25 mei: modeshows, 
stylist Fred van Leer, taart, jute 
shoppers, meet & greet met prinses 
Elsa, Anna en Olaf, muziek en nog 
veel meer!

Nu de uitbreiding en renovatie van 
winkelcentrum Zijdelwaard gereed 
is, vinden de winkeliers van Zijdel-
waard dat het tijd is voor een (her-
openings)feestje! Dat feestje wordt 
gevierd op vrijdag 20 mei, zaterdag 
21 mei en woensdag 25 mei.
Het winkelcentrum staat dan bol 
van de feestelijke activiteiten voor 
jong en oud. Vrijdag 20 mei is het 
feest. Er is gratis taart, er worden ju-
te shoppers uitgedeeld en om 16.00 

uur is de spectaculaire heropening 
met o.a. een optreden van Imperi-
al Power, de blazersselectie van Vo-
cal Company van Ferdinand Beuse 
uit Uithoorn. Zaterdag 21 mei is het 
thema Fashion & Lifestyle. De win-
keliers laten hun lente- en zomer-
mode in spetterende Spring Fashion 
Shows zien en de bekende sty-
list Fred van Leer geeft kledingad-
viezen! Woensdagmiddag 25 mei is 
voor de kids. Er is een Sing-a-Long 
met de prinsessen Elsa en Anna en 
hun vriendje Olaf!

En dit is nog maar een greep uit de 
activiteiten van het feestprogram-
ma! Lees de komende weken meer 
over het programma in deze krant!

Door Paul Dekkers

“Het mag vroeg of laat zijn, april wil 
kwaad zijn”en “April heeft menige 
gril”.
Deze spreuken passen uitstekend bij 
de grasmaand, die dit jaar zo dicht 
bij mei voor ons een portie poolkou 
met winterse neerslag in petto had. 
Koningsdag had daar ook mee af te 
rekenen. Sneu voor o.a.  de kinderen 
op de vrijmarkt die telkenmale buien 
over zich heen kregen en het moes-
ten stellen met een temperatuur van 
slechts 10,5 graden. Het was de op 
één na koudste Koninginnedag/Ko-
ningsdag in meer dan dertig jaar in 
Mijdrecht. Alleen Koninginnedag 
van 30 april 1985 was een fractie 
kouder met 10,4 gr.C. Eerste Kerst-
dag  2015 had exact dezelfde tem-
peratuur als Koningsdag dit jaar en 
Tweede Kerstdag was met 14,0 gr.C 
zelfs aanzienlijk zachter in onze re-
gio. In de koude periode van 23 t/m 
30 april bedroeg de laagste tempe-
ratuur 8,4 gr.C, op dinsdag 26 april. 
Normaal is 15 graden. Op uitgebrei-
de schaal viel uit de buien regen  
en hagel. Ook zijn er vlokken nat-
te sneeuw waargenomen en is een 
onweersklap gehoord. Totaal viel er 
in dit tijdvak bijna 30 mm neerslag. 
Nu is sneeuw in april geen bijzon-
derheid; gemiddeld valt er in april 
op twee dagen sneeuw. Bijzonder 
sneeuwrijk was april 1970 die acht 
sneeuwdagen telde.
“Zo winter, zo zomer” kun je ook van 
april zeggen. Want weet u het nog? 
Koninginnedag, 30 april 1993 was 
bijna tropisch warm in Mijdrecht. 
Een licht briesje uit het oosten, een 
paar onschuldige wolkjes en een 
temperatuur die steeg tot 29,5 gr. 
Ongeloofl ijk. Aangename tempera-
turen, rond de 25 graden, op Konin-
ginnedag  2004 en 2012. Die laatste 
was zonovergoten. 
De grillen van april hebben alles 
te maken met het feit dat de gras-
maand dé overgangsmaand bij uit-
stek is. Er kunnen zelfs al tropi-
sche dagen in april voorkomen; op 
21 april 1968 werd in Venlo 32 gra-
den  bereikt, maar als een jaar later, 
op 19 april 1969, Noord-Nederland 
ontwaakt, weet het niet wat het ziet. 
Na een nacht waarin het 8 graden 
vroor en sneeuwbuien vrij spel had-
den, kwam een dag die meer thuis 
hoorde in mid-winter.  April 1996 
had aanvankelijk ook nog winterse 
trekken: Twenthe meldde op 1 april 
een record lage minimum tempera-
tuur van -8,8 gr.C. Drie weken la-
ter op 22 april,  was de temperatuur 
fl ink gestegen en reikte in het Gro-

ningse Nieuw Beerta tot 28,2 gr.C.
De spreuk “Sneeuw in april geen 
nood, met nachtvorst veel meer 
dood” geeft aan dat vorst bij aan-
wezigheid van een sneeuwdek 
minder gevaar oplevert dan bij 
het ontbreken ervan. Aprilkou kan                                                                                                         
de natuur grote schade berokkenen. 
Vooral wanneer na boterzachte win-
ters het voorjaar met hoge tempe-
raturen doorgaat en struiken en bo-
men versneld in bloei raken kunnen 
zware nachtvorsten verwoestend 
uithalen. Fruitkwekers vrezen vooral 
de nachtvorsten na half april.
De koudegolf van eind april was 
een schoolvoorbeeld van voorjaars-
buien met winterse neerslag. Za-
terdag 23 april stelde zich tussen 
een Atlantisch Hoog en een de-
pressie die van de Noorse Zee naar 
het zuiden bewoog, richting Dene-
marken - Duitsland, een noordelij-
ke stroming in. Daarmee werd mari-
tiem arctische lucht vanuit het Pool-
gebied in onze richting getranspor-
teerd. Dit is een gezonde luchtmas-
sa, erg schoon, transparant en be-
trekkelijk arm aan waterdamp. Rond 
genoemde depressie, die de baro-
meter in de ochtend van dinsdag 26 
april in Mijdrecht deed zakken tot 
997,5 hPc, zat een enorme hoeveel-
heid  koude lucht opgeslagen. Op 
5,5 km hoogte vroor het boven on-
ze hoofden -35 graden. In combina-
tie met het betrekkelijk warme water 
van de Noordzee, waarvan de tem-
peratuur circa 10 graden bedroeg, 
gaf dat aanleiding tot een fl inke on-
stabiliteit, oftewel buienvorming.                                                                                                                                    
Bij dit weertype in maritiem arcti-
sche lucht hebben de wolken het 
bijzondere aanzien van hoge opbol-
lende stapelwolken, die zich prach-
tig aftekenen tegen het felle blauw 
van de poollucht. Meestal gaat het 
om buien, zogeheten cumulonimbi, 
met een donkere basis, zeker als de 
zon schijnt. Bij een zeer koude bo-
venlucht bestaat de top dikwijls uit 
een ijsscherm in de vorm van een 
aambeeld. De buien zijn hevig, doch 
kort van duur en zeer plaatselijk. El-
ke bui gaat gepaard met windstoten 
en een karakteristieke temperatuur-
daling. Er zijn verschillende soorten 
cumulonimbi. de een is nog fraai-
er dan de ander. Kortom, het is ge-
nieten van wolken in deze - weinig 
voorkomende -luchtsoort.

Dankzij de interesse van het Azo-
ren Hoog voor Europa gaan wij een 
mooi weer periode tegemoet. Hoge 
barometerstanden boven het vaste-
land van Europa houden warm en 
zonnig weer in.   

Poolkou

gen waterskiën, dus ook tegen een 
proef en wil daaraan niets verande-
ren ondanks de eigen oproep om 
op basis van argumenten naar el-
kaar te luisteren. CoPG ging ook 
uit van rust op de plassen en daar-
bij bleef het. Geen proef met water-
skiën dus. De VVD laat in het mid-
den of men geluisterd heeft naar de 
argumenten van anderen. Men laat 
alleen weten de proef zeer kritisch 
te zullen volgen en dat men onder-
ling verdeeld is. De enige die de in-
druk geeft naar argumenten te heb-
ben geluisterd is Vernieuwend Vin-
keveen en Waverveen. Zij zijn nu 
plotseling vóór een proef. Niet dui-
delijk wie daar massage heeft ver-
richt. Wethouder Koevermans moet 
het collegevoorstel verdedigen en 
probeert dat op basis van argumen-
ten. Hij gebruikt daarvoor een spe-
ciale eigen tactiek. Lang praten tot 
de aandacht verslapt. Een door de 
oppositie dan terloops opgepak-

te zinsnede en gebruikt als tegen-
argument wordt dan genadeloos af-
gestraft met “niet goed geluisterd” 
of  “dit is geen argument”. D66 moet 
een rot avond hebben gehad. Som-
mige Rondeveense raadsleden zul-
len zich na die donderdag nog wel 
eens achter de oren hebben ge-
krabt en zich afgevraagd hebben: 
“Wie bepaalt wat een argument is 
en heeft luisteren naar elkaar nog 
wel zin bij onwrikbare standpun-
ten”. Nog niet zo lang geleden werd 
er in de gemeenteraad lang geargu-
menteerd om  DRV samen te bren-
gen met Diemen, Uithoorn en Ou-
der Amstel. Twee weken terug werd 
duidelijk waar luisteren naar elkaar 
in geresulteerd heeft.  Conclusie? 
Geschiedenis herhaalt zich. Luiste-
ren in raadsvergaderingen blijft ver-
geefse moeite.  

Door Joop Frankenhuizen
uit Wilnis

HVM ontvangt gasthockeysters uit Zuid Afrika
Mijdrecht - Dinsdag 19 april staat 
er op de parkeerplaats van Hockey-
vereniging Mijdrecht een bus ge-
parkeerd die al 10 dagen lang een 
in rood geklede groep hockeymei-
den uit Zuid Afrika door Europa 
rondrijdt.
Op facebook hadden de 2 teams uit 
Zuid Afrika hun schema gezet waar 

teams, die Top-klasse of Super B 
spelen, zich op in konden schrijven.
Zo kon HVM MB1 en de MA1 vori-
ge week dinsdag het St Mary Team 
op hun hockeyterrein verwelkomen.
Na de warming up werd offi cieel  
een vaantje van het Zuid Afrikaan-
se team gewisseld met een box Hol-
landse lekkernijen van HVM MB1.

De MB1 startte de eerste wedstrijd 
en de tribune voor het clubhuis 
kleurde naast de vele toeschouwers 
lekker rood. De speelsters uit Zuid 
Afrika brachten een enthousiaste en 
muzikale sfeer mee.
Tijdens de eerste wedstrijd won de 
MB1 met 2-1 en de tweede wed-
strijd werd door de MA1 verloren 

met 1-3. Na beide wedstrijden stond 
er een heerlijk Italiaans buffet klaar 
waar alle 4 de teams gezellig met el-
kaar van hebben gegeten. 

Een mooie en bijzondere ervaring 
voor HVM om tegen deze enthousi-
aste hockeyspeelsters uit Zuid Afri-
ka  te kunnen spelen.
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Regio - De Klaverjasnomaden 
speelden, in het dienstencentrum 
“Bilderdijkhof” hun 34ste weekwed-
strijd van het lopende seizoen waar-
aan 37 klaverjasliefhebbers deelna-
men. De 1e plaats was voor Dou-
we Douwstra die, in de 4 partijen, 
7649 punten behaalde terwijl Johan 
Zeldenthuis met 7297 punten ge-
noegen nam met de 2e plaats, te-
vens legde hij beslag op een mar-
senprijsje. De 3e plaats werd inge-
nomen door To van de Meer met 
6911 punten. De poedelprijs van 
editie 34 is voor Bep Groeneveld die 

slechts 4391 punten wist te beha-
len. Marsen prijsjes waren er ver-
der voor: Bep van den Helder, Jack 
van der Veer, Riet de Beer, Maurits 
de Vries,  Jacqueline van den Bergh, 
Marian van Gestel, Herman de 
Jong, Anneke Lebesque en Ada van 
Maarseveen. Donderdag 5 mei is er 
geen reguliere klaverjaswedstrijd in 
plaats daarvan zal er een halve kla-
verjasmarathon zijn die aanvangt 
om 11.00 uur ook dit zal plaatsvin-
den in dienstencentrum “Bilderdijk-
hof”. Eventuele liefhebber kunnen 
zich nog aanmelden.

Uitslag klaverjaswedstrijd

Regio - Donderdag 28 april speel-
den de bridgers van de Amstel-
bridgeclub, na een heerlijk kop-
je koffie en een gezellig praatje, de 
2e zitting van de 5e competitieron-
de in het Buurtnest. Nog drie zittin-
gen te gaan en het bridgeseizoen 
2015/2016 zit er weer op. Volgende 
week 5 mei is het Bevrijdingsdag en 
Hemelvaartsdag, dus geen bridge! 

A lijn
In de A-lijn waren de uitslagen 
verrassend. Wies & Marthe, vori-
ge week laatste werden vandaag 
eerste. Corry & Bibet, vorige week 
tweede, werden op een na laatste. 
Leny & Jaennet, vorige week goed 
voor de 4e  plaats, behaalden nu de 
10e plaats. Ook Ada & Roelie moes-
ten genoegen nemen met een 8e  
plaats deze ochtend, ondanks dat zij 
Corry & Netty 3 harten gedoubleerd 
4 down (1100 punten!) speelden. 
Het was dus up & down voor diver-
se paren in deze lijn. Spel 2 was en 
heel lastig biedspel door de onge-
lijke verdeling van de schoppen en 
de lange klaverenkaart. Corry & Bi-
bet boden 6 schoppen, maar gin-
gen gedoubleerd 4 down. Een leu-
ke 100% score voor Aja & John. Drie 
sans zat er echter ook niet in, dat 
contract ging een aantal keren 2 
down. Het beste contract was kla-
veren. Vier klaveren zat er in ieder 
geval in, maar Els & Alice boden en 
behaalden als enigen een 5 klave-
rencontract. Een mooi verdiende 
100% voor deze dames! 

B lijn
In de B-lijn blijven Madelon & Miep 
bijzonder hoog scoren. Deze da-
mes behaalden zelfs nog een ho-
ger percentage dan vorige week! 
(van 64,06%  naar 68,33%) Bij spel 

8 gingen ze weer op de slem tour. 
Ze boden en behaalden als enigen 
een 6 schoppencontract. De ande-
re paren speelden liever ruiten en 
behaalden, echter zonder dit te bie-
den, 6 ruiten. Een schoppencontract 
levert overigens altijd meer punten 
op en ruiten kan hierbij een mooie 
bijkaart zijn mensen. Ook Arna & 
Gerda waren goed op dreef. Bij 6 
van de 20 spellen scoorden zij 100% 
en daar stond maar één nul tegen-
over. Greet & Nel, behielden de 3e 
plaats. Bij spel 5 en spel 8 heeft dit 
paar klein slem (5 schoppen +1 en 
5 ruiten +1) gehaald, maar jammer 
genoeg niet geboden. Jany & Han-
ny gingen in ronde 1 voortreffelijk 
van start en behaalde aan tafel 3 
een gemiddelde score van 91,67%. 
Helaas daarna gingen zij op de jo-
jo toer en eindigden uiteindelijk op 
de 8e plaats. Vandaag vonden Greet 
& Ge 25% blijkbaar een leuke sco-
re. Ze behaalden dit percentage aan 
drie tafels. Een grappig feit om te 
vermelden toch? 

De uitslag:
A-lijn
1e Wies & Marthe  64.17%
2e Wim & Ria  63,75%
3e Els & Alice  60,42%
B-lijn
1e Miep & Madelon  68,33% 
2e Arna & Gerda  66,67%
3e Greet & Nel  55,83%

Lid worden van deze donderdag-
ochtendclub? Gezellige bridgers die 
een beetje kunnen spelen zijn van 
harte welkom. Wij helpen iedereen 
en spelen in twee lijnen. Bel onze 
secretaris telefoon 0297-564729 of 
kom gewoon een keer kijken in het 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan.

Er wordt flink gejojood bij 
Bridgeclub ABC

Mijdrecht - Na, op 9 januari 2016, 
kampioen te zijn geworden in de 
najaarscompetitie is het Argon D3 
op 30 april 2016 wederom gelukt, 
deze keer in de voorjaarscompe-
titie. Wat een fantastische pres-
tatie mannen!  Om dit te bereiken 
moest er in de vroege ochtend van 
zaterdag 30 april aangetreden wor-
den tegen Roda 23 D4, er moest ge-
wonnen worden om de titel binnen 

te halen, dus er zat een beetje druk 
op, waardoor we in de 1e helft toch 
een beetje moeite hadden om in ons 
spel te komen. Na een rustige ana-
lyse in de rust wisten de mannen 
wat te doen. In de 2e helft werd er 
door hard werken en mooi voetbal 
met 2-0 gewonnen, de champag-
ne kon dan ook na het eindsignaal 
worden geopend en de confettika-
nonnen ontplofte. 

Argon D3 wederom kampioen

Regio -  Zaterdag 30 april werd het 
seizoen 2015-2016 afgesloten met 
een finale wedstrijd tussen Jan van 
Veen de kampioen van de donder-
dagmiddag en Bert Wilms de kam-
pioen van de avondgroep, deze be-
gon voor beide spelers wel gespan-
nen, zo stond bij Jan pas na 4 beur-
ten 3 caramboles op de teller en 
bij Bert duurde dat tot de 8e beurt, 
daarna was Bert echt los en Jan die 
zijn gewone gemiddelde speelde, 
had wat pech met net achterom of 
op een haar na mis waardoor er voor 
Bert weer een mooie aanvangsstoot 
klaar lag. Bert was niet te temmen 
en was na 18 beurten helemaal uit. 
Jan kon het  in de nabeurt ook niet 
meer klaren. Bert won voor de 2e 
keer, want ook in 2008 had Bert de 
wisselbeker en Jan van Veen was nu 
eervol de tweede. Ook het team van 
De Springbok 1 werd als Bekerkam-
pioen van De Ronde Venen in het 
zonnetje gezet en er waren prijzen 
voor de 1e van de dinsdagmiddag 
Netty van de Graaf , 2e Cor Vilè en 
de 3e Jan van Veen en de winnaars 
van de triatlon groep  Louis Dui-
kersloot, Aria ten Cate en Jan Harte. 
De winnaars  van de triatlon groep 
van de donderdagmiddag Kees van 
der Jagt, Jo Duivenvoorde en Joop 
Zeh en avondgroep Gerrit Elleswijk, 
Wim Voortman en Hen Kandelaar. 

Vrijdagavond
Ook de kampioen van het 3 banden 
op de vrijdagavond Theo Valentijn 

kreeg de wisselbeker in ontvangst 
en de triatlongroep op de vrijdag-
avond Bert Loogman, Jos lugtigheid 
en Bart Hoffmans  werden gehul-
digd. De biljartvereniging begon  in 
2007 begon met 18 leden in de mid-
dag- en 20 leden in de avondgroep. 
Inmiddels is de vereniging be-
hoorlijk uitgebreid. Zo wordt er op 
maandag met 3 teams gespeeld in 
de competitie van de Biljartfederatie 
De Ronde Venen, hierin is eventueel 
nog plaats voor iemand die daar be-
langstelling voor heeft. Ook op dins-
dagmiddag wordt er in de Spring-
bok een competitie gespeeld door 
spelers waarvan er in het verleden 
vele in de Kom in Mijdrecht onder-
dak hadden, ook daar is momen-
teel nog ruimte voor enkele spe-
lers in het nieuwe seizoen. Op vrij-
dagavond wordt er een 3 banden 
competitie gespeeld, In totaal heeft 
de vereniging momenteel 87 leden 
waarvan er enkele in verschillende 
competities uitkomen.
Alles met elkaar weer een heel ge-
slaagd seizoen, dankzij natuurlijk 
ook de sponsors  van o.a. het da-
mes toernooi wat nu  op 20 en 21 
oktober en het Hans van Eijk kop-
peldriebanden toernooi wat op 20 
en 21 januari 2017 wordt georgani-
seerd , De Rooij zand en grindhan-
del, de Biljartmakers, Lutis Ventila-
tietechniek en Kwaliteitsslagerij Eijk 
en Veld uit de Kwakel die ook voor 
deze dag een uitstekend buffet had-
den verzorgd. 

Bert Wilms kampioen  
biljartvereniging “De Hoef”

HVM MB1 pakt weer 
winstpunten
Mijdrecht - Zaterdag 23 april was 
de tegenstander van MB1 HBS 
MB2. Eerder in de week hadden de 
meiden van HVM al een wedstrijd 
tegen hockeysters uit Zuid Afrika 
gespeeld. Deze bijzondere wedstrijd 
werd na eerdere verloren wedstrij-
den gewonnen met 2-1!
Deze overwinning gaf de MB1 weer 
een stuk zelfvertrouwen terug en 
met dit gevoel startten ze ook de 
wedstrijd tegen HBS.
HVM nam meteen de leiding en na 
de tweede minuut werd er al met-
een door  Jamie Lee gescoord  door 

een solo vanaf de 23 m lijn de cirkel 
in. In de 4e minuut kreeg HVM een 
strafbal die door Eva Bastiaansen 
strak laag links in de hoek werd in-
geschoten. In de elfde minuut brak 
Eva Bastiaansen weer sterk door 
de verdediging van HBS en dat re-
sulteerde ook in een doelpunt. Alle 
meiden zaten lekker in het spel en 
geloofden weer in hun kansen. 
In de tweede helft scoorde HBS ook 
nog een doelpunt . 
Maar na deze wedstrijd wist HVM 
MB1 toch weer 3 punten binnen te 
slepen.

Koken met 
Willemijn Visser

Geen verjaardag zonder taart, geen kerst zonder diner, geen 
Koningsdag zonder oranjetompouce. Aan elke feestdag lijkt 
tegenwoordig wel een eetmoment verbonden te zijn. En mijn 
innerlijke smulpaap kun je stiekem niet blijer maken dan door 
al deze tradities trouw op te volgen. Tja, totdat de weegschaal 
mijn utopie ruw verstoort natuurlijk. Ik ben namelijk niet zo ie-
mand die alles kan eten en geen grammetje aankomt. Was het 
maar waar! Verhalen over jonge moeders waarbij de kilo´s er-
van afvliegen omdat ze de hele dag achter hun kinderen aan-
rennen? Euh nee, daar herken ik me niet in. Gelukkig ben ik bij 
machte om een en ander aan de bron te veranderen. Gewoon 
gezonde, feestelijke recepten bedenken. Zoals deze zeer sma-
kelijke doch verantwoorde kwarktaartjes met verse aardbei-
en, mmm. Echt iets om je moeder blij mee te maken aanko-
mende zondag

Ontbijt, tussendoortje, 
dessert voor 2 personen
Bereiding: 20 minuten 
In de koelkast: 4 uur

Dit heb je nodig:
Voor de bodem:
- 6 el muesli (van goede kwali-

teit)
- 2 el zonnebloemolie
- 1 el ahornsiroop

Voor de vulling:
- 200 g 0% Griekse yoghurt
- 150 g Hollandse aardbeien
- 1 rijpe banaan
- 4 blaadjes gelatine
- 1 tl ahornsiroop
- 1 tl vanille-extract

En verder:
- 2 hartvormige bakblikjes 
 (11 cm doorsnede)
- bakpapier
- staafmixer

Zo maak je het:
-  Eerst de bodem: Schep de 

muesli op een grote snijplank 
en hak met een scherp koks-
mes met name de nootjes en 
rozijntjes fijn.

-  Meng de muesli in een kom-
metje met de ahornsiroop en 
de zonnebloemolie.

-  Bekleed de bodem van de 
bakblikjes met een royaal 
stuk bakpapier en klem de 
vormpjes daarna weer vast. 
Door het bakpapier gaan ze 
straks niet lekken.

-  Verdeel de muesli over de 
twee vormpjes en druk aan 
met de bolle kant van een le-
pel.

-  Nu de vulling: week de gelati-
ne in een kommetje met koud 
water. 

-  Hou twee aardbeien apart en 
pureer de rest. Giet de puree 
over in een steelpannetje en 
verhit op een klein vuurtje.

-  Knijp de gelatine uit en doe 
bij de warme aardbeienpu-
ree. Roer totdat alle gelatine 
is opgelost en draai het vuur 
uit.

-  Doe kwark, vanille-extract, 
ahornsiroop, banaan en de 

Gezonde kwarktaartjes 
met aardbeien

aardbeienpuree in een maat-
beker en pureer tot een 
mooie gladde roze massa.

-  Zet de maatbeker 10 minuten 
in de koelkast tot deze een 
beetje lobbig wordt. Verdeel 
daarna over de twee vorm-
pjes en zet deze minimaal 4 
uur in de koelkast.

-  Kwarktaartjes helemaal op-
gesteven? Snij de randjes 
voor serveren los en garneer 
met de verse aardbeien.

Oja:
-  Deze kwarktaartjes kun je 

prima eten als ontbijt. Als 
ontbijt?! Ja, echt.

-  Hou je niet zo van aardbeien? 
Ander fruit gebruiken kan na-
tuurlijk ook. 

-  Gebruik voor het maken van 
de bodem echt goeie mue-
sli. Ik vind die van de biowin-
kel erg lekker: juiste hoeveel-
heid noten en zaden en niet 
gezoet met ananassap o.i.d. 
(zoals die in de supermarkt 
vaak wel).

- Geen ahornsiroop in huis? 
Honing is ook prima.

-  Geen hartvormige bakblik-
ken? No stress, bij Hema of 
Albert Heijn kun je ook klei-
ne, ronde bakblikjes vinden.

-  Het is wel zo handig om 
vormpjes te gebruiken waar-
van je de bodem los kunt klik-
ken, anders krijg je de kwark-
taartjes er niet heel uit. 

Willemijn Visser van de websi-
te www.whatsthatsmell.nl houdt 
van koken, eten en lezen. Eens 
per maand schrijft zij een recept 
voor deze krant dat past bij de tijd 
van het jaar. 

SAMEN TRAPPEN WE
DUCHENNE DE WERELD UIT

18 - 24 SEPT 2016

WWW.DUCHENNEHEROES.NL
SCHRIJF JE IN!
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Wilnis - Helaas, de weergoden dreigden 
roet in het eten te gooien bij de viering van 
Koningsdag 2016 in De Ronde Venen. Koud, 
guur en veel buien, zo luidde de voorspelling. 
Om die reden werd maandagmiddag 25 april 
door de Oranjevereniging besloten om de 
kindervrijmarkt in het oude dorp en de spel-
letjes die zouden worden georganiseerd in 
het Speelwoud achter de brandweerkazerne, 
te verplaatsen naar de Willisstee. De beheer-
ders, Ron en Brigitte de Groot, verleenden di-
rect hun medewerking. Het gevolg was een 
overvolle Willisstee in de ochtenduren waar 
alle zalen vol bezet waren met kinderen en 
ouders die een surplus aan speelgoed, boe-
ken, gebruiksvoorwerpen, kleding, woonde-
coraties en wat al niet te koop aanboden. 

Een leuke en kleurrijke vrijmarkt, zoals die 
elk jaar op deze dag wordt georganiseerd. 
Meestal altijd buiten, maar nu voor het eerst 
sinds twintig jaar(!) moest er worden uit-
geweken naar een binnenlocatie. De orga-
nisatie vond het niet verantwoord kinde-
ren met hun begeleiders een paar uur de 
kou op straat te laten trotseren. Het was in 
de Dorpsstraat in de morgenuren amper 7 
graden! Niet te doen. Rond kwart over ne-
gen werd in de grote sportzaal de offi ciële 
opening van Koningsdag 2016 in Wilnis ver-
richt door de voorzitter van de Oranjevereni-
ging, Gert Brouwer die dit samen deed met 
de nieuwe wethouder Alberta-Schuurs-Jen-
sema. Het geheel werd muzikaal omlijst door 
Muziek en Showkorps Triviant en een optre-
den van de majorettes. Daarna ‘ging ieder-
een de markt op’. Vanaf twee uur ‘s middags 
konden kinderen meedoen aan een breed 
scala aan spelletjes. Iedereen blij, er was veel 
plezier en er waren tevreden geluiden te ho-
ren over de juiste beslissing de viering on-
der gegeven omstandigheden op deze ma-
nier te doen. 

Compliment aan Ron en Brigitte die samen 
met hun medewerkers en vrijwilligers hun 
beste beentje hebben voorgezet.

Dorpse genoegens
Later in de middag laaide het feestje ook op 
in de Dorpsstraat ter hoogte van de Buur-
vrouw waar grote partytenten neergezet wa-
ren. Het bleef zo goed als droog en langzaam 
vulden de ruimten zich met bezoekers die er 
een gezellige boel van maakten. Niet in de 
laatste plaats vanwege een stoelendans en 
het ringsteken met ‘twee op de fi ets’. Burge-
meester Maarten Divendal waagde zich er 
ook aan, evenals wethouder Alberta Schuurs. 
Kingsize (Rob van Dijk) uit Mijdrecht zorgde 
voor passende muziek die bijdroeg aan een 
gezellige sfeer. Het waren weer ouderwet-
se dorpse genoegens. Medewerkers van De 
Buurvrouw hadden gezorgd voor de nodige 
tapjes buiten en wie dat wilde kon tevens ge-
nieten van een hapje. Claudia Prange, Simo-
ne Borgstede, Rein Kroon, Nant Hartel, Jes-
sica de Koning, leden van de Oranjevereni-
ging en vele andere dorpelingen die vrijwil-
lig hun diensten aanboden zorgden ook daar 
voor een plezierig evenement. Zo werd het al 
met al toch nog een geslaagde viering van 
Koningsdag. Hartelijk bedankt voor alle in-
spanningen!!

Viering Koningsdag in Wilnis aangepast
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Altijd grAtis overdekt pArkeren

25
jarig

Amstelplein viert            bestAAn

kaas en Zo, onderscheidend 
in kaas en delicatessen

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan 
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig be-
staan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillen-
de winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang 
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bie-
den voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die 
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verde-
re ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Stijn Melenhorst dateert met zijn kaas- en delicates-
senwinkel van i juli 1997 bij het winkelcentrum. Bijna 
20 jaar dus. In de loop der jaren is hij uitgegroeid tot 
de bekendste speciaalzaak van Uithoorn in binnen- en 
buitenlandse kaas. Daar horen eveneens bij wijn en 
port, noten in vele variaties en allerlei andere heer-
lijke delicatessen. Stijn introduceert regelmatig nieu-
we concepten in zijn winkel, zoals ambachtelijk ver-
vaardigde streekkaas. “Al jaren bieden wij een breed 
assortiment kazen in de winkel. Daarnaast willen we 
de nadruk leggen op de streek waar de kaas vandaan 
komt,” legt Stijn uit. “En dat zijn er wel een paar als je 
dat geografisch bekijkt. Niet alleen in de nabije omge-
ving vind je allerlei lekkere soorten kaas, bijvoorbeeld 
uit het Groene Hart en Noord-Holland, maar ook Fries-
land, Twente en de Achterhoek hebben hun eigen ka-
zen net als delen van de provincies Brabant en Lim-
burg. Er zijn kleine boerenbedrijven die op een am-
bachtelijke manier heel bijzondere en vooral lekke-
re kaas maken met een eigen kenmerkende smaak. 
Als we een specifieke streekkaas in de winkel heb-
ben, mogen liefhebbers die altijd eerst even proeven.”
Maar ook datgene in de winkel wat onder delicatessen 
wordt verstaan mag er zijn. Zoals de notenbar waar 
veel klanten op af komen. Dagelijks worden de noten 
hier vers gebrand. Tevens wordt het aanbod aan wijn 

en Port door kenners geprezen. De snackschalen (met 
tapas en/of een notenvariatie) zijn alom geroemd en 
dat niet alleen tijdens de feestdagen, maar het hele 
jaar door. “Onze snackschalen zijn een heerlijke trak-
tatie bij verjaardagen of zomaar in het weekend bij 
de borrel. Je kunt op die manier heerlijke combina-
ties met kaas maken,” aldus Stijn die aangeeft dat hij 
nog steeds blij is met de huidige locatie. “De mogelijke 
uitbreiding en verbouwing van het winkelcentrum kan 
goed uitpakken voor alle winkeliers. We moeten echter 
vasthouden wat we hebben en daarop met z’n allen, 
dus samen, doorborduren. Dat is onze grote kracht.”

Onze tuk-tuk chauffeur 
ging echt helemaal uit 
zijn dak met rijden, 
en wij achterin lagen 
compleet in een 
deuk van het lachen 
waardoor hij steeds 
gekker ging doen.

Het huilen stond me nader 
dan het lachen maar van de 
zenuwen bleef ik steeds hyste-
rischer lachen, pfff zo blij dat 
we bij het hotel aankwamen. 
Na een heerlijke douche, en 
een grondige reinigingsbeurt 
van onze neus die altijd na 
een tuk-tuk rit helemaal vol zit 
van de smog…..echt waar, 
zit vol zwarte troep, konden 
we na genieten van deze 
enerverende dag. De dagen 
erop stonden in het teken van 
rust en genieten waaronder 
ook een heerlijke relaxmassa-
ge. Deze uiteraard wel in het 
hotel genomen, want geen 
haar op m’n hoofd die zo’n 
“massage salon” in de straat 
in gaat….zie de “dames” al 
weer voor me. Deze ochtend 
stond een gewone taxi voor 
ons hotel te wachten (wou 
niet met zwarte neusgaten 
aankomen) om ons naar on-
ze afspraak te brengen voor 
eventuele inkoop. We stop-
ten voor een poort met een 
enorm hekwerk en reden een 
gigantisch terrein op vol ge-
bouwd met tempels en paleis-
achtige gebouwen, we ke-
ken elkaar aan en dachten 
het zelfde, zijn we hier wel 
goed! We  werden hartelijk 
ontvangen door onze gast-
heer waar we onze afspraak 
mee hadden, en kregen een 
bijna vorstelijk ontvangst met 
alle toeters en bellen. Ik kreeg 
het eigenlijk een beetje be-
nauwd hiervan, want volgens 
mij werden we voor vol aan-
gezien. Dat bleek ook wel 
na onze rondleiding, de ene 
zaal bevatte nog meer “Roy-
alty” dan de andere. Zo 
hebben we koninklijke bed-
den, stoelen met goud, meu-
bels en zeer riante schilderij-
en mogen aanschouwen. Al-
leen maar pracht en praal en 
goud wat er blinkt, het deed 
bijna pijn aan onze ogen. 
Ondanks al deze prachtige 
weelde valt het te raden dat 
een geen inkoop heeft plaats 
gevonden, alhoewel ik stie-
kem sommige met goud be-
kleden stoelen wel in de gale-
rie had willen neerzetten ha-
ha. Het is absoluut niet moei-
lijk om in deze stad een res-

taurant uit te zoeken, de 
een is nog specialer dan 
de ander. Deze keer heb-
ben we gekozen voor Lebua, 
hier dineer je (weer) op het 
dak van het hotel waar de 
film de Hangover is opgeno-
men, we hebben deze films 
gezien en dat maakte het 
nog specialer om hier te ge-
nieten van het voortreffelijke 
eten en uiteraard een waan-
zinnig uitzicht. Vandaag zijn 
we op weg naar de Mae-
klong Markt, dit is een markt 
waar een trein doorheen 
schijnt te rijden…ehh een 
trein door de markt!!!! Oh dit 
moet je gezien hebben om 
het te geloven, ongelofelijk 
de Meaklong markt is op en 
rond de treinrails gebouwd. 
Als de trein (8x per dag) 
eraan komt dan blaast hij met 
zijn stoomfluit om de stand-
houders te waarschuwen, zo-
dat ze hun producten van het 
spoor af kunnen halen en hun 
luifels van de marktkramen 
kunnen terugtrekken. Vol ver-
wachting zitten we in de trein 
en onze gids gebaarde naar 
ons dat we met hem moesten 
meekomen naar het achter-
ste gedeelte van de wagon, 
waar een klein smal deurtje 
met een soort van balkon-
netje uitzicht gaf op waar 
we voor kwamen. We wer-
den niet teleurgesteld, na de 
stoomfluit rijden we “door” de 
markt en zien dat de stand-
houders hun spullen weer te-
rug zetten op het spoor en 
hun marktluifels weer uithan-
gen alsof geen “trein” aan 
de hand is…… wat een leu-
ke gewaarwording.  De vol-
gende ochtend zijn we heel 
vroeg vertrokken voor onze 
lange rit richting het noorden, 
waar we vervolgens met een 
longtail boot over de rivieren 
naar de Padaung stam gaan 
waar de Karenvrouwen of 
beter bekend de Longnecks 
leven. Word vervolgd…

Ida Miltenburg
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Mevrouw I.L. Gransbergen-Haf-
kamp (1950, Vinkeveen) is sinds 
1997 actief voor de stichting Welzijn 
Wajir, waarvan zij sinds 2004 als se-
cretaris-penningmeester onderdeel 
uitmaakt van het bestuur. Zij onder-
houdt namens de stichting de con-
tacten met partners, organisaties en 
personen. Ook is ze actief met het 
werven van fondsen en bij promo-
tieacties. Zij heeft een groot aan-
deel gehad in het boek ‘Wajir, of de 
geboorte en het bewogen leven van 
een particulier Initiatief’ dat in 2014 
verscheen. In het verlengde van 
haar functie voor de stichting Wel-
zijn Wajir vervult zij sinds 2000 de 
functie van voorzitter van de Stich-
ting Ontwikkelingssamenwerking 
De Ronde Venen. Sinds 2005 is Inge 
Lydia Gransbergen-Hafkamp voor-
zitter van CHAZZ De Ronde Venen, 
de organisatie die elk jaar het jazz-
festival ten bate van ontwikkelings-
samenwerking organiseert.

EHBO
De heer F. Hopman (1957, Mijdrecht) 
is vanaf 1987 tot op heden actief 
voor de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging Eerste Hulp Bij Onge-
lukken, afdeling Wilnis. Bij de afde-
ling is hij het administratieve en lo-
gistieke hart. Hij verzorgt de fi nan-
ciële administratie, maar ook de ge-
digitaliseerde ledenadministratie. 
Frank Hopman plant de avonden 
voor de gediplomeerde leden en de 
cursus voor de op te leiden EHBO-
ers. Ook stelt hij bij evenementen de 
hulpploeg samen en is hijzelf altijd 
één van de vrijwillige hulpverleners 
bij de vele lokale evenementen. In 
de periode 2002 tot 2006 was Hop-
man bijzonder actief voor de fuse-
rende basisscholen De Ontmoeting 
en De Opdracht in Mijdrecht tot De 
Fontein. Hij had zitting in de werk-
groep Logistiek en vanuit die func-
tie heeft hij de verhuizing naar een 

gezamenlijk nieuwbouwpand logis-
tiek geleid. 

Besturen
De heer J.F.A. Kneppers (1945, Wil-
nis) heeft afgelopen decennia veel 
werk verzet in verschillende bestu-
ren in De Ronde Venen. Hij is sinds 
2000 actief als lid en als penning-
meester in het bestuur van Muse-
um De Ronde Venen. Als penning-
meester heeft hij gezorgd voor het 
fi nancieel gezond houden van de 
stichting en heeft hij zich ingezet 
voor de professionalisering van het 
museum. Onder zijn fi nanciële lei-
ding zijn vele bijzondere projecten 
gerealiseerd. Vanuit zijn deskun-
digheid op het gebied van restau-
ratie is hij daarnaast ook betrokken 
bij het onderhoud van het museum 
en het vinden van een nieuwe loca-
tie. Van 1985 tot 2001 is Jan Knep-
pers actief geweest als bestuurslid 
en voorzitter van de Stichting Ka-
tholiek Basis Onderwijs Mijdrecht-
Wilnis. In het verlengde hiervan is 
hij vanaf 1992 tot op heden voor-
zitter van de Stichting Beheer Ka-
tholiek Onderwijs Mijdrecht-Wilnis. 
Deze stichting heeft als doel om de, 
oorspronkelijk vijf, katholieke basis-
scholen in Mijdrecht-Wilnis te on-
dersteunen bij het verbeteren van 
de leermogelijkheden. Vanuit zijn fi -
nanciële expertise is Kneppers van-
af 2004 actief als voorzitter en advi-
seur van de Stichting Dorpscentrum 
Wilnis en zet hij zich in voor het be-
houd van de Willisstee.

Vrijewilliger
Mevrouw V.L. Melkman-Mulder 
(1952, Abcoude) zet zich al tiental-
len jaren vrijwillig in voor activitei-
ten die te maken hebben met haar 
hoofdfunctie als directeur van obs 
Piet Mondriaan, maar ook door haar 
enorme betrokkenheid bij de Jood-
se gemeente. Onder de leiding van 
Vera Melkman-Mulder is in de jaren 
negentig een ingewikkelde fusie tot 
stand gebracht tussen de basis-

scholen De Manse en Piet Mondri-
aan waardoor het openbaar onder-
wijs in Abcoude werd gewaarborgd. 
Naast haar werk als directeur on-
dersteunde en participeerde zij ja-
ren in tal van organisaties en initi-
atieven die de belangen van kinde-
ren van 4 tot en met 12 jaar verte-
genwoordigen. Zij was tijdens haar 
loopbaan een groot voorvechter van 
de gedachte van een doorlopen-
de leerlijn voor alle kinderen van 3 
tot en met 12 jaar en van het bij-
behorende concept van het Inte-
graal Kind Centrum. Dat concept 
is onder haar leiding, samen met 
partners, doorontwikkeld en gere-
aliseerd. Van 1977 tot 2003 was zij 
lid van het bestuur van de Liberaal 
Joodse Gemeente Utrecht en zette 
zij zich in voor het onderwijs in de 
Joodse gemeenschap. Van 1998 tot 
2008 heeft mevrouw Melkman als 
secretaris van de stichting Markaz, 
Cultureel Centrum voor Progressief 
Jodendom in Utrecht, gewerkt en 
veel bereikt, onder andere de aan-
koop en renovatie van het voorma-
lig Centraal Israëlitisch Weeshuis. 
Sinds 2010 tot op heden is zij een 
zeer bevlogen lid van het bestuur 
van de stichting Vrienden van het 
Alyn Hospital, waarvoor zij ook ge-
sponsorde fi etstochten uitvoert.

Secretaris
De heer H.M. van Schaik (1939, De 
Hoef) was van 1968 tot 1976 secre-
taris en penningmeester van het 
R.K. kerkbestuur van de parochie 
St. Antonius. Van 1968 tot 2005 oe-
fende hij dezelfde functie uit voor 
het schoolbestuur St. Antonius in 
De Hoef. Ook is hij vanaf 1986 se-
cretaris-penningmeester van de 
steunstichting Rooms Katholie-
ke School in De Hoef. De stichting 
ondersteunt de school bij aanvra-
gen van hulpmiddelen waarvoor de 
school geen subsidie krijgt. Voor 
de stichting Vrienden van de An-
toniuskerk verzorgt hij sinds 2008 
de boekhouding, maakt hij de jaar-

Twaalf inwoners benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

rekening en geeft hij gevraagd en 
ongevraagd adviezen op velerlei 
gebieden. Hij is vrijwilliger bij de 
Buurtkamer, een van de activiteiten 
van de stichting. Hij haalt wekelijks 
mensen op met zijn eigen auto en 
brengt ze weer thuis. Ook is hij ac-
tief bij acties om fondsen te werven.

Vluchtelingenwerk
Mevrouw C.W.A.M. Schopman 
(1945, Vinkeveen) is sinds de eeuw-
wisseling actief bij Vluchtelingen-
werk en het Landelijk Fiets Plat-
form. Bij deze laatste organisatie is 
zij sinds 2002 vrijwilliger en verricht 
daar werkzaamheden voor de lan-
delijke fi etsroutes door deze na te 
fi etsen en te controleren. Eventuele 
knelpunten meldt zij aan het fi ets-
platform. Ook onderhoudt zij con-
tacten met instanties, als gemeen-
ten en recreatieschappen. Sinds 
2002 is zij in allerlei functies actief 
voor VluchtelingenWerk Midden-
Nederland. Zij is maatschappelijk 
begeleider van nieuwe cliënten en 
als spreekuurmedewerker helpt ze 
cliënten met allerlei vragen die be-
trekking hebben op de Sociale Ver-
zekeringsbank, het UWV, zorgver-
zekeraars, enz. Bijna altijd slaagt zij 
erin een adequate oplossing te vin-
den. Een andere taak is het coördi-
neren van de taalcoachactiviteiten, 
hetgeen inhoudt dat ze taalvrijwil-
ligers werft om vluchtelingen te on-
dersteunen bij het leren van de Ne-
derlandse taal. Ook is zij gestart 
met het organiseren van de zoge-
naamde regeldagen, hetgeen be-
tekent dat ze vrijwilligers werft en 
matcht om de nieuwe vluchtelingen 
te ondersteunen en te informeren. 
De afstemming tussen gemeente, 
woningstichting en COA behoort tot 
één van haar taken. Zij wordt door 
Vluchtelingenwerk gekenschetst 
als een belangrijke en stabiele fac-
tor. Mede dankzij haar inzet lukt het 
de gemeente de taakstelling van 
het ministerie om statushouders te 
huisvesten te behalen.

EHBO
Mevrouw M.M. Strieper-Roos 
(1939, Mijdrecht) is sinds 1965 ac-
tief voor de Koninklijke Nederland-
se Vereniging Eerste Hulp bij On-
gelukken. Behalve bestuurlijk ac-
tief als secretaris en penningmees-
ter, is zij betrokken geweest bij lo-
kale evenementen en het organise-
ren van het opleiden van aspirant-
EHBO-ers. Zij is feitelijk degene die 
opleidingen van aspirant EHBO-
ers facilitair verzorgt. Daarnaast 
is zij sinds 1993 vrijwilligster taak-
veld Sociale Hulp bij het Rode Kruis, 
kerngroep De Ronde Venen. Zij is 
de initiatiefneemster van de spelle-
tjesmiddag in Vinkeveen en bege-
leidt en coördineert deze middagen. 
Verder treedt zij op als gastvrouw bij 
andere evenementen, zoals de Va-
lentijns-middagen en de jaarlijkse 
uitstapjes.

Voorzitter
De heer W. Timmer (1941, Abcou-
de) zet zich sinds 1987 als bestuurs-
lid en sinds 2008 als voorzitter ac-
tief in voor de Vereniging Histori-
sche Kring Abcoude-Baambrugge. 
Hij is te typeren als dé grote kenner 
van de geschiedenis van Abcoude 
en Baambrugge en zijn parate ken-
nis is bijna encyclopedisch te noe-
men. Zijn inzet is altijd groot en bij 
veel activiteiten neemt hij het voor-
touw, zoals bij de eindredactie van 
de Kroniek, het voordragen van po-
tentiële sprekers voor de tweejaar-
lijkse lezingen, de voorzittersrol, het 
organiseren van de jaarlijkse excur-
sies en de opzet van de website. 
Het instandhouden van het histo-
risch archief is zijn grootste taak, al-
le historische informatie wordt door 
hem verzameld en opgeslagen. Een 
ander voorbeeld van gedrevenheid 
is het boek ‘Kroniek van Abcoude 
en Baambrugge’ waarin minutieus 
verslag wordt gedaan van alle his-
torische feiten die plaatsvonden in 
de toenmalige gemeente Abcou-
de in de periode 1085 tot 2010. Na 
zijn pensionering in 2001 bij Tette-
rode Nederland BV, heeft Wim Tim-
mer zich belangeloos met hart en 
ziel verbonden als archivaris aan 
het bedrijfshistorisch archief. Het is 
vooral dankzij zijn inzet dat de his-
torie van Tetterode behouden blijft.

AMC
Mevrouw C. van Vliet-van Heerin-
gen (1947, Mijdrecht) is sinds 1990 
vrijwilliger in het Ronald McDonald 
Huis AMC Amsterdam. Een belang-
rijk aspect van haar werk is het con-
tact met familieleden van patiënten 
waarbij ze een luisterend oor biedt 
en helpt bij het oplossen van pro-
blemen. ‘Je moet je hart én je han-
den meenemen’, kreeg ze te horen 

bij haar eerste kennismaking met 
het Ronald McDonald Huis, en dat 
is haar op het lijf geschreven. Ze 
wordt omschreven als een warme 
vrouw, loyaal en trouw en het Ro-
nald McDonald Huis wil haar niet 
missen. Daarnaast is Tiny van Vliet 
vanaf 2005 ook vrijwilligster bij het 
Johannes Hospitium De Ronde Ve-
nen. Zij vervult de rol van zorgvrij-
williger en slaapwacht. Ze geeft lief-
devolle zorg aan ernstig zieke men-
sen met een verkorte levensver-
wachting. Samen met de verpleeg-
kundige is zij verantwoordelijk voor 
de juiste zorg op maat en staat de 
familie met raad en daad bij.

Carnaval
De heer C.G. van Vliet (1925, Ab-
coude) is al ruim 60 jaar actief als 
vrijwilliger bij verschillende vereni-
gingen in Abcoude. In 1953 was 
hij betrokken bij de oprichting van 
de ‘loterijvereniging Fortuna’. Hij is 
61 jaar bestuurslid geweest in ver-
schillende functies, zoals secreta-
ris en voorzitter. Sinds 2008 is hij 
erelid en ondanks zijn hoge leef-
tijd vervulde hij tot 2014 een actieve 
rol bij de vereniging. In de periode 
1970 tot 2000 heeft hij zich verdien-
stelijk gemaakt bij de carnavalsver-
eniging De Wandelstokkenknarren. 
Van 1975 tot 2005 verrichtte hij als 
vrijwilliger werkzaamheden bij voet-
balvereniging FC Abcoude en nog 
steeds is hij trouw bezoeker van de 
algemene ledenvergaderingen. Van 
1987 tot 2004 vervulde hij verschil-
lende bestuursfuncties bij de RK 
parochie van Abcoude en van 2004 
tot 2014 heeft hij als lid van de tuin-

commissie de tuinen bijgehouden 
van de oude bejaardenhuisjes aan 
de Kerkstraat. Tot slot is de heer Van 
Vliet sinds 2004 de drijvende kracht 
achter de ledenwerving van de Ou-
deren Belangen Vereniging Abcou-
de-Baambrugge (OBV). 

Dorpshuis
De heer G.H.W. de Wildt (1954, 
Baambrugge) vervult al meer dan 
twintig jaar een belangrijke rol in 
het bestuur van de stichting Dorps-
huis Baambrugge. Sinds zijn toetre-
ding in 1993 is hij belast met de por-
tefeuille Gebouw & Terrein en houdt 
hij zich bezig met planning, aanbe-
steding en uitvoering van onder-
houd aan het gebouw en het terrein. 
In de periode van de vernieuwbouw 
van De Vijf Bogen, startend in 1998 
en eindigend in 2013, was Gerard 
de Wildt onafgebroken technisch 
vertegenwoordiger in de bouwcom-
missie en doorliep hij alle stadia van 
het project. Hij was tot in detail be-
trokken bij het project en gaf daarbij 
leiding aan een grote groep vrijwilli-
gers bij het uitvoeren van praktische 
zaken. Ook na de oplevering zette 
hij de puntjes op de ‘i’ en stelde hij 
een onderhoudsplan op om het ge-
bouw in goede staat te houden voor 
de toekomstige gebruikers. Naast 
zijn werk voor het dorpshuis is De 
Wildt ook ruim 15 jaar actief ge-
weest bij de IJsclub Baambrugge, 
als bestuurslid en schaatsleraar. In 
de periode van 1980 tot 2001 zet-
te hij zich in als lid van het bestuur 
van de stichting Autocross Abcou-
de, de organisator van de jaarlijkse 
autocross.





 
14   Nieuwe Meerbode  •  4 mei 2016

Mijdrecht - De traditie is niet meer 
weg te denken, het jaarlijkse Penalty 
Schieten bij Argon. Maar liefst bijna 
150 kinderen in de leeftijdscatego-
rie van 6 t/m 16 jaar en hun suppor-
ters hebben dinsdagavond 26 april-
weer alles uit de kast gehaald om 

er een mooi evenement van te ma-
ken. Het evenement stond ook dit 
jaar weer open voor zowel jongens 
als meisjes wel of niet lid van Ar-
gon. Professionele scheidsrechters 
van Argon waren bereid gevonden 
om het geheel in goede banen te 

Wederom succes Argon penalty schieten
leiden en de kinderen te begeleiden 
bij eerst het “inschieten” en vervol-
gens “voor het echie” op de keepers 
van Keepersschool Berkelaar. Span-
ning aldus genoeg voor het beha-
len van de eeuwige roem en de be-
schikbare bekers. Onder leiding van 

spreekstalmeester Leon van Dijk 
werd het geheel vakkundig aan el-
kaar gepraat en zorgde ook de prijs-
uitreiking in de kantine tot veel te-
vreden gezichten. De winnaars van 
dit jaar zijn geworden: 
groep F: 1e prijs Bjarne Steenber-
gen, 2e prijs Sem Aarsman, 3e prijs 
Deano Hogervorst Groep E: 1e prijs 
Duncn Veldman, 2e prijs Mika van 
Eijk, 3e Sven Wolvers Groep D: 1e 
prijs Chahid Chakroen, 2e prijs Re-
douan, 3e prijs Jesper de Haan 
Groep C: 1e prijs Jordi Zwanenveld, 
2e prijs Tom Visser, 3e prijs Adil 
Groep B: 1e prijs Ryan van de Logt, 
2e prijs Thijs Nisters, 3e prijs Niels 
Oliemans De organisatie dankt ie-
dereen die zich op welke wijze dan 
ook heeft ingezet om dit evenement 
weer succesvol te maken. Specia-
le dank uiteraard naar onze Oran-
jevereniging en Peter Homan. Bent 
u enthousiast geworden over het ni-
veau van de keepers kijk dan ge-
rust op de site van Glen Berkelaar  
www.keepersschoolberkelaar.nl . 

Foto:sportinbeeld.com

Mijdrecht - In een boeiende en 
spannende wedstrijd heeft Argon 
met 2-1 gewonnen van het sterke 
Forum Sport. Na een blanco rust-
stand was het Cyrano Morrison 
die na rust Argon op een 2-0 voor-
sprong zette. Met nog twintig minu-
ten op de klok maakte Forum Sport 
de aansluitingstreffer. Daarna werd 
het een bijzondere slotfase waarin 
het arbitrale trio acht minuten bles-
suretijd inlaste. Mede door voor-
treffelijk keeperswerk van Romero 
Antonioli bleef Argon op de been. 
Nootdorp speelde gelijk en ook FC 
Gravenzande pakte in de slotfase 
drie punten zodat de koppositie nu 
gedeeld wordt met de ploeg uit Gra-
venzande.

Geen doelpunten
In de eerste helft vielen geen doel-
punten, echter er waren wel moge-
lijkheden voor beide doelen. Forum 
Sport was in de beginfase behoor-
lijk aanvallend. De eerste mogelijk-
heid deed zich voor na tien minu-
ten toen de gasten een vrije trap 
mochten nemen, Matthijs Seilber-
ger mikte zuiver op doel maar Ro-
mero Antonioli stond op de goede 
plaats. Ook bij een verre ingooi van 
Forum Sport zag het er gevaarlijk uit 
en kwam Argon eigenlijk met schrik 
vrij. Met twintig minuten gespeeld 
kreeg Argon een pracht kans, na 
een actie van Jesse van Nieuwkerk 
kreeg Ian van Otterlo de mogelijk-
heid om de score te openen maar 
zijn schot ging net naast de verkeer-
de kant van de paal. Een minuut la-
ter was het opnieuw Van Otterlo die 
uit kon halen, nu op aangeven van 
Cyrano Morrison, maar doelman 
Nolet greep in. Vervolgens werd ook 
een vrije trap van Soner Gedik een 
prooi voor de Forum Sport doel-
man. Ook Jesse van Nieuwkerk ver-
scheen voor de doelman maar zijn 
inzet was te zacht. In de slotminuut 

werd een vrije trap van Floris Mul-
der bij de tweede paal door Wilco 
Krimp te zacht ingeschoten.

Snel doelpunt
Jesse Loenen bleef geblesseerd 
in de kleedkamer achter, Mitchel 
Vorstman nam zijn plaats in. In 
de eerste minuut ging Jesse van 
Nieuwkerk over links op avontuur, 
zijn inzet werd gekeerd maar Cyra-
no Morrison schoot in de rebound 
wel raak 1-0. Forum Sport ging nu 
volop in de aanval, het forceerde 
drie hoekschoppen op rij maar de 
defensie van Argon bleef overeind.
Ook een poging van Mike de Graaf 
van Forum Sport bleef bij een po-
ging, de bal ging over. Met nog een 
half uur op de klok maakte Cyra-
no Morrison zijn tweede doelpunt, 
hij ontving de bal van Ian van Ot-
terlo en haalde vervolgens zui-
ver uit 2-0. Na twee puike reddin-
gen van Antonioli kwam na zeven-
tig minuten toch de aansluitings-
treffer. Een vrije trap van L’ami werd 
voorgezet waarna Seilberger ge-
richt kon scoren 2-1. Een spannen-
de slotfase volgde waarbij Argon 
wel een paar goede mogelijkheden 
kreeg. Een vrije trap van Soner Ge-
dik ging rakelings naast en even la-
ter schoot Roy Verkaik, op aangeven 
Sober Gedik, naast. Opnieuw kreeg 
Forum Sport drie hoekschoppen op 
rij maar ook nu kwam Argon met 
schrik vrij toen Drabbe na de der-
de hoekschop naast schoot. In de 
acht minuten blessure tijd was Fo-
rum Sport een paar keer gevaarlijk 
maar telkens kwam Romero Antoni-
oli als winnaar uit de strijd. Het was 
op het nippertje maar de drie pun-
ten waren binnen.
Zaterdag opnieuw thuis, nu komt 
Valken ’86 uit Valkenburg op be-
zoek. 

Foto:sportinbeeld.com

Argon wint van Forum Sport

Mijdrecht - De mannen van Hert-
ha’s E1 konden zich vandaag re-
vancheren voor de verliespartij eer-
der in het seizoen tegen onze bu-
ren uit Mijdrecht. Voor Hertha tel-
de vandaag alleen de winst. Hertha 
begon super sterk aan de wedstrijd 
en na 3 minuten mocht Alfie Irving 
na een rush over rechts zijn eerste 
goal binnen schuiven. Argon kwam 
er een paar keer uit, maar echt ge-
vaarlijk waren ze niet. Na 11 minu-
ten was het Lars van den Berg die 
de bal na een assist van Alfie voor 
het intikken had. Ook Lars liet zich 
deze kans niet ontnemen, en na 11 
minuten stond de 2-0 op het bord. 
De achterhoede, Melle, Tijn en San-
der stond als een huis en bracht veel 
rust in het veld en spel. De coaching 
was perfect onderling en nagenoeg 
elke aanval werd hierdoor onscha-
delijk gemaakt. In de 14de minuut 
was het weer Alfie die zijn voeten 
liet spreken en de keeper van Ar-

gon de gang naar het niet let ma-
ken, 3-0. Hertha speelde een prima 
eerste helft en in de 19de minuut 
bekroonde Alfie zijn prima wedstrijd 
met een hattrick en tikte de 4-0 bin-
nen. Hertha ging door waar het de 
eerste helft mee geëindigd was, het 
spel bepalen en er gevaarlijk uitko-
men. Amin viel goed in en was bij 
vlagen een plaag voor de verdedi-
ging. Ook Lars en Alfie lieten zich 
veelvuldig zakken om mee te verde-
digen dan wel de bal te vragen. Ar-
gon maakte in de 15de minuut de 
5-1 maar het geloof was weg bij de 
ploeg uit Mijdrecht. Hertha werd 
nog een paar keer dreigend, maar 
verder dan twee keer het ijzer kwam 
het niet. Een mooie schot van Alfie 
kwam via de paal weer het veld in, 
maar kon in tweede instantie niet 
meer binnen gewerkt worden. Na 
25 minuten en een beetje was het 
einde wedstrijd en kon het feest be-
ginnen. 

Hertha E1 verpletterd 
Argon E1

Vinkeveen - Tijdens Koningsdag 
organiseerde SV Hertha een ludieke 
wedstrijd voor de jeugd. Bedoeling 
was om vanaf ongeveer 7 meter af-
stand een bal door een van de drie 
gaten op een groot bord te schieten. 
En daarvoor moet je verdraaid goed 
kunnen mikken. 
Na een hele ochtend met meer dan 
100 deelnemers bleven uiteinde-
lijk tien kinderen over die de fina-
le mochten spelen. Dat werd een 
zinderende wedstrijd, waarbij de 
spanning hoog opliep. De finalis-

ten lieten stuk voor stuk zien over 
een enorm balgevoel te beschikken 
en de ene na de andere bal vloog 
door de gaten. Na een tweede fina-
leronde bleven nog 5 kinderen over 
en daarna was zelfs nog een der-
de allesbeslissende shoot-out no-
dig. Daarin bleek Mees van Zijtveld 
(speler uit de D1 van SV Hertha) 
uiteindelijk de allerbeste. De twee-
de plaats was voor Sander de Vries 
(ook uit de D1) en de derde voor het 
grote talent Kiero de Groot uit de 
Hertha’s F2. 

Koningsdagactiviteit  
SV Hertha groot succes

Van links naar rechts: Kiero de Groot, Sander de Vries en winnaar Mees van 
Zijtvelt.

Wilnis - CSW speelde zaterdag de 
belangrijke uitwedstrijd bij Neptu-
nus en keerde huiswaarts met een 
1-1 gelijkspel. Gezien de stand op 
de ranglijst waarin alles onderin 
heel dicht bij elkaar staat een heel 
kostbaar punt.
Beide ploegen begonnen behou-
dend aan de wedstrijd met een iets 
sterker Neptunus in de openings-
fase maar vooralsnog weinig gro-
te kansen om de score te openen. 
Veel strijd op het middenveld en wat 
vooral opviel was het vele slordige 
balverlies aan beide kanten. Neptu-
nus was nog de gevaarlijkste ploeg 
uit de verre inworpen en de gevaar-
lijke hoekschoppen maar prima ver-
dedigend werk aan CSW zijde. Hal-
verwege de eerste helft kreeg Nep-
tunus de kans om de score te ope-
nen maar vrij voor doelman Rahim 
Gok schoot de aanvaller naast. Even 
later een prima redding van Gok die 
een kopbal net onder de lat uit zijn 
doel ranselde. CSW werd bijna ge-
vaarlijk toen Vincent Wens na een 
prima aanval Vincent van Helle-
mondt bereikte maar zijn lob ging 
naast het doel. Vlak voor rust we-
derom een knappe aanval van CSW 
toen Dave Cornelissen op links 
werd weggestuurd. Vanaf de ach-
terlijn bediende Cornelissen van 
Hellemondt op maat maar zijn har-
de inzet belandde op de lat.

Kansen
Na rust een beter voetballend CSW 
dat nu ineens wel kansen wist te 
creëren. Menno v.d. Leeden bereik-
te met een handig boogballetje Mike 
Cornelissen maar die kon de bal net 
niet vol raken waardoor de doelman 
niet in de problemen kwam. De vol-
gende kans was voor Dave Cornelis-
sen die na goed doorzetten van van 
Hellemondt alleen voor de doelman 
verscheen maar vervolgens het doel 
te hoog zocht. Na 65 minuten spelen 
kwam CSW aan de leiding. Een per-
fecte vrije trap van Sander Kunkeler 
werd door van Hellemondt gewel-
dig ingekopt. Na deze treffer kwam 
CSW eigenlijk onnodig in de proble-
men terwijl het op dat moment de 
wedstrijd volledig in handen had. 
Rahim Gok pakte de bal met een te-
genstander in zijn buurt. Vervolgens 
gaf Gok die tegenstander een enor-
me duw waardoor de scheidsrechter 
besloot de bal op de stip te leggen. 
De strafschop werd gelukkig voor 
CSW naast geschoten. Toch kwam 
de gelijkmaker voor Neptunus. Een 
overtreding buiten de zestien werd 
bestraft met een vrije trap die ver-
volgens keihard in de kruising werd 
geschoten. Met nog een kwartier op 
de klok gingen beide ploegen nog 
voor de overwinning maar beide de-
fensies gaven geen echte grote kan-
sen meer weg.

Kostbaar punt CSW

Wilnis - Ze speelde de afgelo-
pen twee seizoenen voor Veen-
sche Boys in Nijkerkerveen, dat 
ondanks versterkingen de ambi-
tie niet kon waarmaken om hoger-
op te geraken. CSW lukte dat wel. 
CSW speelt in de eerste klasse van 
de zaterdagamateurs. Guus Verhoef, 
in het dagelijks leven sportleraar in 
de psychiatrische inrichting Zon & 
Schild in Amersfoort, speelde eer-
der o.a. twee seizoenen bij Argon 
in Mijdrecht en werd daarmee zon-
dag-kampioen van Nederland. Te-
vens speelde Verhoef 6 seizoenen 
voor Sportlust ’46 in Woerden. Hij is 
inmiddels gevraagd om in De Ronde 
Venen een project te helpen vorm-
geven dat GGZ-patiënten stimuleert 
om meer buitenshuis te verblijven 
en aan de maatschappij deel te ne-
men dan in een betrekkelijk geïso-
leerde thuissituatie te verkeren. Ver-

hoef schreef zelf de basis voor dat 
plan. Guus Verhoef heeft met Veen-
sche Boys nog uitzicht op promotie 
via de nacompetitie.

Guus Verhoef volgend 
seizoen bij CSW

Mijdrecht - Ik ben Milan Ros, ben 
11 jaar en speel in de E1. Ik voet-
bal graag, en speel al vanaf mijn 
vijfde bij Argon. Samen vormen wij 
een fantastisch team. Meestal sta ik 
spits. Ik ben links benig, en vind dat 
ik best wel snel kan rennen. Voetbal 
is mijn grote passie. Ik ga graag naar 
trainen, en kijk uit naar de wedstrij-
den die we moeten spelen. Ik vind 
het fantastisch als ik een doelpunt 
kan scoren, maar kan ook trots zijn, 

als ik een mooie assist heb kunnen 
geven. Ik vind het ook leuk om soms 
in te mogen vallen bij andere teams. 
Ik speel graag met mijn vrienden op 
het Cruyff court. Volgend seizoen ga 
ik naar de D. Best wel weer span-
nend. Voetballen op een groot veld, 
en buitenspel. Ik ben dan ook su-
pertrots om pupil van de week te 
mogen zijn, en hopelijk speel ik ooit 
nog eens in het eerste van Argon. 
Foto:sportinbeeld.com

Milan Ros trots om pupil 
van de week te zijn

De Ronde Venen - De jeugd volgt 
het goede voorbeeld van de senio-
ren: het 1e jeugdteam werd kampi-
oen in de 2e klasse: de 3e kampioen 
in deze kleine vereniging dit seizoen. 
In het najaar ‘14 werden ze kampi-
oen in de 4e klasse. De competitie-
leider zette hen meteen een extra 
klasse omhoog naar de 2e klasse. 
Daarin werd toen een 5e en een 2e 
plaats behaald. Martijn, Victor, Chris 
en Geert wisten dit seizoen met een 
ruime voorsprong, 9 punten, op 1 te 
komen. Bijzonder is dat het een ge-
mengd team is van 2 Veenlanders 
(Martijn en Victor) en 2 Woerdena-
ren (Chris en Geert). De 3e Veen-
land speelster haakte nl. in 2015 af 

bij hen en voelde zich beter op haar 
plaats bij de senioren. Na veel rond-
bellen werd uiteindelijk bij de colle-
ga’s in Woerden Chris en Geert be-
reid gevonden een team te vormen, 
met een Woerdense coach. Mede 
dankzij goed trainingswerk van El-
lie en Marten steeg het niveau met 
sprongen. De laatste 2 wedstrijden 
werden met 10-0 en 9-1 gewonnen: 
duidelijke cijfers.. Voor de statisti-
ci de percentages gewonnen partij-
en: Martijn 95 %, Victor 83 %, Chris 
62 % en Geert 58 %. Waarschijnlijk 
gaat het team het komende seizoen 
zonder Geert verder. Martijn is 13 en 
Victor 14 jaar: zo te zien kunnen ze 
nog tot grote hoogte groeien!

En dat is 3! 3 Maal 
kampioen bij Veenland
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