
Mijdrecht dan ook de knoop door 
te hakken en de activiteit Fiets ‘m 
erin van het programma te schrap-
pen vanwege de broedende meer-
koet. Het was niet anders, volgend 
jaar beter!! Dit besluit werd niet zo-
maar genomen, het heeft heel veel 
moeite kost. Een koetennest even 
laten afdrijven zou helemaal geen 
beletsel hoeven te zijn het kroost 
alsnog geboren te laten worden. Va-
der- en moederkoet blij, vaders en 
moeders van tientallen Rondeveen-
se kinderen blij. Kennelijk werkt het 
niet meer zo. 

Er staan hakken in het zand en daar 
moest rekening mee worden hou-
den. Maar er kwam nog redding. 
Op het allerlaatste moment kreeg 
de Oranjevereniging toch nog groen 
licht van hogerhand. Onder voor-
waarden is akkoord gegaan met het 
verplaatsen van het nest. Door een 
deskundige van een ecologisch be-
drijf is de verhuizing uitgevoerd en 
kon het feest doorgaan.  

Mijdrecht - Vanaf september 2007 
heeft het bestuur van de Oranjever-
eniging Mijdrecht gewerkt aan het 
programma voor Koninginnedag 
2008. Een van de spectaculaire on-
derdelen van dit programma is ‘Fiets 
‘m erin’ in de sloot aan de Windmo-
len. 

Een activiteit die al jaren op het pro-
gramma staat en altijd weer hon-
derden belangstellenden trekt. Heel 
even leek het erop dat dat hele feest 
niet door kon gaan en dat dat eve-
nement zou worden afgeblazen. Re-
den, een broedende meerkoet, het 
relaas van een bizar verhaal. Op die 
mooie voorjaarsavond, waarop het 
koetenstel de liefde bedreef, heb-
ben ze nooit gedacht dat hun daad 
zulke grote gevolgen zou gaan krij-

gen. Op het moment dat de zon op 
de Mijdrecht Windmolen onderging 
moet vader koet de opdracht gekre-
gen hebben: ‘haal maar spullen, wij 
gaan een nestje bouwen’. Het stel 
had kennelijk kijk op de fraaie ‘fi ets 
em der in-baan’ die daar al lag te 
wachten op de eerste fortuinlijke of 
onfortuinlijke fi etsers. Het paaltje op 
de westkant leek het stel wel wat en 
verwoed begon men met de bouw-
werkzaamheden. Op het moment 
dat de aanstaande moeder de kont 
boven water kon houden nam ze 
plaats op het nest en liet een aan-
tal eieren zakken. Vader zwom af en 
aan.

Wat nu?
Tijdens een bijeenkomst van de 
Oranjevereniging kwam het broe-

dende stel ter tafel. Stiekem werd 
geopperd het nest een duwtje te ge-
ven, zodat het stel tien meter verder 
lekker verder kon dobberen. 

Maar voorzichtigheid en eerbied 
voor het ongeboren koetje kregen 
de boventoon. Je haalt het toch niet 
in je hoofd de gevolgen van eerder-
gepleegde liefdesdaad te verstoren. 
Innig werd gehoopt op een snelle 
bevalling die de problematiek tot de 
juiste proporties terug zou brengen. 
Niets bleek minder waar. Inmiddels 
hadden oplettende wandelaars het 
broedende stel al opgemerkt en be-
zorgde e-mailtjes, (kopie aan Die-
renbescherming) werden aan de 
site van de Oranjevereniging ver-
zonden. Nader overleg volgde. Het 
bestuur nam de zaak serieus en gaf 
de secretaris opdracht uit te zoeken 
over hoe te handelen. Informatie bij 
het Ministerie van LVN leerde hem 
dat op grond van de Wet Flora en 
Fauna er niets mocht worden ge-
daan aan het nest en dat gewacht 
moest worden totdat de eieren wa-
ren uitgebroed. Ook moest worden 
rekening gehouden met het feit dat 
de meerkoet met de jonge meer-
koetjes na het uitbroeden nog re-
gelmatig op het nest zou terugke-
ren. Overtreding van dit verbod zou 
strafrechterlijke vervolging tot ge-
volg hebben. Zowel provinciale als 
gemeentelijke instanties werden 
door het ministerie van dit voorval 
op de hoogte gebracht. 

Het mag... 
Op zaterdag 26 april besloot het 
bestuur van de Oranjevereniging 

Paranormale 
beurs

woensdag 7 mei
in De Meijert

Dr van der Haarlaan
in Mijdrecht

VAN 19.30 - 22.30 uur
TOEGANG GRATIS
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Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
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Nooit gedacHt!
“Onze hypotheek sluit perfect aan  
  bij ons pensioen.”
 Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

VOOR HET
OFFICIËLE

GEMEENTE-
NIEUWS ZIE
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SEAT/ VW/ Audi service providerSEAT/ VW/ Audi service provider

MOEDERDAG AANBIEDING

Aardbeienvlaai 22 cm 8,95

U kunt ook telefonisch bestellen op telefoon 0297-568911
Amstelplein 57  Uithoorn

HET ONDERSCHEID IN SCHOENEN

Amstelplein 31• Uithoorn • 0297-561202

LAATSTE RONDE
NU 20% EXTRA KORTING 

OP DE UITVERKOOP
LAATSTE 3 WEKEN

Cultuurhuis??!!
www.decombinatie.info

www.decombinatie.web-log.nl/

Vanaf heden zijn 
wij ma t/m zat 
geopend om

08.00 uur
Graag gedaan

Super de Boer 
VINKEVEEN

En bijna ging het hele spektakel niet door

Meerkoet echtpaar gooide 
bijna roet in het Oranjefestijn

op alle kindertops
(shirts blouses longesleeves sweats)

3halen=2betalen

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur  
Vrijdag 10-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

IEDERE 
MAANDAG OPEN!

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

vrijdag 9 en zaterdag 10 mei 2e pinksterdag
gesloten

C1000 De Ronde Venen

Voordeelnieuws

Molmlaan 2
3648 XK Wilnis

Boerenkaas en 
Vinkeveense eieren

Ook lokale specialiteiten verkopen wij graag,
bent u producent van een geweldig lokaal

product, laat het ons weten!

C1000 DE RONDE VENEN WILNIS
Bouwt aan een geheel vernieuwde supermarkt

Maak moeder blij met een van
deze schitterende pennen

Vulpen: € 25 Balpen: € 20
THUISKANTOOR UITHOORN     Zijdelrij 8 Uithoorn

Thuiskantoor de leukste winkel voor kantoor en thuis

www.thuiskantooruithoorn.nl



Servicelijn
Serviceverzoeken en wensen 
kunt u online melden door 
middel van het serviceformulier 
op de website, of via tel. 
(0297) 29 18 00.

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

SpreeKuur college
Als u iets aan de burgemeester 
en/of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak (0297) 
29 17 10.

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

redActie
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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geMeenteHuiS, 
AfvAlbrengStAtion 
en Servicelijn 
tijdenS pinKSteren 
geSloten

gemeentehuis, 
afvalbrengstation en 
servicelijn
In verband met Pinksteren 
zijn het gemeentehuis en het 
afvalbrengstation gesloten 
op maandag 12 mei. Ook 
de Servicelijn is gesloten 
op maandag 12 mei. Het 
boeken van een rit om grof 
huishoudelijk afval op te 
laten halen is deze dag niet 
mogelijk.

campagne Met belgerinkel 
naar de winkel
Fiets en u wint altijd!
Wat houdt de campagne in?
Van zaterdag 10 mei tot en met zaterdag 28 juni loopt de campagne “Met 
belgerinkel naar de winkel”. De gemeente De Ronde Venen organiseert 
samen met de winkeliers deze campagne, omdat zij u willen stimuleren 
zoveel mogelijk op de fiets boodschappen te doen. Fietsen is natuurlijk 
gezond: elke dag een half uur fietsen houdt de conditie op peil. En niet 
onbelangrijk: het is goed voor het milieu. Met minder auto’s en meer fietsen 
worden woon- en winkelkernen rustiger, veiliger en dus meer leefbaar. 
Als u tijdens de actieperiode op de fiets boodschappen doet, maakt u 
bovendien kans op mooie prijzen.

Hoe werkt het?
De campagne loopt van 10 mei tot en met 28 juni. Elke keer dat u in deze 
periode bij een deelnemende winkelier op de fiets een boodschap doet, 
krijgt u een stempel. Met een volle spaarkaart (tien stempels) maakt u 
kans op mooie prijzen. Des te meer kaarten u inlevert, des te meer kans u 
maakt om prijzen te winnen. Na afloop van de campagne worden de prijzen 
verloot onder de ingeleverde spaarkaarten. De hoofdprijs is een nieuwe 
fiets. Spaarkaarten zijn af te halen en in te leveren bij de deelnemende 
winkeliers. Daarnaast kunnen deelnemers op de spaarkaart tips/suggesties 
geven om de gemeente De Ronde Venen fietsvriendelijker te maken. De 
gemeente inventariseert deze tips en onderzoekt de mogelijkheden om 
deze adviezen in de praktijk te brengen.

17 mei: Manifestatie op het raadhuisplein
Op zaterdag 17 mei is van 13.30 uur tot 16.00 uur een manifestatie 
op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Kinderen kunnen ‘gekke fietsen’ als 
achteruittrapfietsen en hobbel- en zwalkfietsen uitproberen of zich uitleven 
op een springkussen. Om 14.30 uur kunt u meedoen aan een loterij met 
mooie prijzen - gesponsord door een aantal deelnemende winkeliers.

deelnemende winkeliers
Ongeveer honderd winkeliers in de gemeente De Ronde Venen doen 
mee aan de campagne. Een overzicht van de deelnemende winkeliers 
kunt u vinden op de website van de gemeente De Ronde Venen, 
www.derondevenen.nl. Uitgebreide informatie over de campagne kunt 
u vinden op de website www.belgerinkel.nl. 

Wethouder geniet 
van boerenleven in 
hooiberghut
de ronde venen beschikt sinds vorig jaar over elf 
zogenaamde hooiberghutten. de hutten staan verspreid over 
de gemeente en vormen een mooie gelegenheid het agrarisch 
leven van dichtbij te bekijken. ook zijn ze prima geschikt als 
uitvalsbasis voor uitstapjes in de omgeving. 

De hutten werden in september vorig jaar officieel in gebruik genomen. 
Tijdens die gelegenheid werd wethouder Ingrid Lambregts uitgenodigd 
om samen met haar gezin een keer te overnachten in een hooiberghut. 
Daar heeft zij vrijdag 25 april gebruik van gemaakt en het is haar 
uitstekend bevallen in de hooiberghut van de familie Van de Bosch aan de 
Botsholsedwarsweg in Waverveen. ,,De hutten staan op plaatsen in onze 
gemeente waar je normaal niet zo snel komt. Daardoor zie je de gemeente 
vanuit een geheel ander gezichtspunt en besef je opnieuw hoe mooi de 
omgeving eigenlijk is waarin we wonen. Ik zou mensen aan willen raden 
ook eens een nachtje in een hooiberghut te verblijven om dat te ervaren.’’
Een hooiberghut is een nieuwe manier van kamperen bij de boer. De hutten 
staan op een kleine boerencamping of op het boerenerf. Elke boerderij 
heeft een douche- en toiletvoorziening speciaal voor gasten. De houten 
hutten zijn vergelijkbaar met een trekkershut en hebben de vorm van een 
hooiberg. Een overnachting kost E 40,- per hut per nacht voor maximaal 
vier personen. De hutten zijn te huur van 1 april tot 1 november.
De hooiberghutten passen in het toeristisch-recreatieve beleid van 
De Ronde Venen. De gemeente streeft naar meer kleinschalige 
verblijfsaccommodatie, voornamelijk in het buitengebied. Op deze wijze 
worden meer toeristen aangetrokken die de schoonheid van dit deel van 
het Groene Hart kunnen ervaren. De hooiberghutten leveren een bijdrage 
aan de promotie van De Ronde Venen als recreatiegemeente en bieden 
agrariërs de mogelijkheid hun bedrijfsvoering te verbreden. 
Meer informatie is te vinden op www.hooiberghutten.nl.

Adressen hooiberghutten in De Ronde Venen:
• Familie De Boer, Ringdijk 2e Bedijking 33, Mijdrecht
• Familie Van de Bosch, Botsholsedwarsweg 17, Waverveen
• Familie De Jong, Oostzijde 119, De Hoef
• Familie Bos, Westerlandweg 10, Mijdrecht
• Familie van Eck, Demmeriksekade 25, Vinkeveen

locatie raadzaal:
voorzitter: de heer A. goldhoorn
RTG-griffier: de heer M. de Graaf
locatiekeuze cultuurhuis.
(raadsvoorstel nr. 0025/08)
Voor het cultuurhuis Mijdrecht zijn twee locaties 
onderzocht: de locatie zwembad Blijdrecht en de 
stationslocatie. Tevens is een theateronderzoek 
uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken stelt 
B&W de raad voor te besluiten om:
• de stationslocatie in principe aan te wijzen 

als toekomstige locatie voor het cultuurhuis 
Mijdrecht

• een Nota van Uitgangspunten te ontwikkelen 
met een financiële onderbouwing waarin een 
variant met en een variant zonder theaterzaal 
is opgenomen

• in te stemmen met de volgende participanten: 
Bibliotheek Mijdrecht, kunstencentrum De 
Hint, het ROC, stichting Vluchtelingenwerk,  
Atelier De Kromme Mijdrecht, stichting Re-
creatie, Educatie verstandelijk gehandicapten 
en de stichting De Baat.

AgendA rondeveenSe tAfelgeSpreKKen vAn de rAAd vAn de geMeente de 
ronde venen op donderdAg 8 Mei 2008 in Het geMeenteHuiS te MijdrecHt

vAn 19.30 tot 20.30 uur

locatie Kamer 3:
voorzitter: de heer c.H.W. versteegh
RTG-griffier: mevrouw E. Appel
programmarekening 2007.  
(raadsvoorstel nr. 0029/08)
De programmarekening en –verantwoording 
2007 wordt ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. Uit de verantwoording in de pro-
grammarekening 2007 blijkt dat veel resultaten 
zijn behaald en dat diverse processen in gang 
zijn gezet. Het financiële huishoudboek sluit met 
een nog te verdelen positief saldo van baten en 
lasten van € 1,3 miljoen.

locatie Kamer 3:
voorzitter: de heer c.H.W. versteegh
RTG-griffier: mevrouw E. Appel
beheerplan wegen.
(raadsvoorstel nr. 0027/08)
In het beheerplan wegen wordt inzicht gegeven 
in de huidige staat van onderhoud van ons we-
genareaal en de daaruit voortvloeiende kosten 
voor het wegenonderhoud. Aan de raad wordt 
gevraagd om voor de periode 2009 - 2014 extra 
geld ter beschikking te stellen voor het op niveau 
brengen van het onderhoud aan de wegen. Het 
gaat om een totaalbedrag van € 6.037.921. 
Voorgesteld wordt om binnen deze planperiode 
het achterstallig onderhoud weg te werken en het 
benoemde Groot Onderhoud uit te voeren.

pAuZe

vAn 21.00 tot 22.00 uur

locatie raadzaal:
voorzitter: de heer A. goldhoorn
RTG-griffier: de heer M. de Graaf
prestatieafspraken gemeente en 
Westhoek Wonen.
(raadsvoorstel nr. 0023/08)
De prestatieafspraken tussen de Gemeente De 
Ronde Venen en Westhoek Wonen zijn al een 
aantal jaren geleden verlopen. Het is van belang 
nu nieuwe afspraken te maken. Hierin worden 
afspraken gemaakt over de inspanningen van 
beide partijen op het gebied van huisvesting en 
over investeringen in de wijken en de kernen.

locatie Kamer 3:
voorzitter: de heer c.H.W. versteegh
RTG-griffier: mevrouw E. Appel
voorjaarsnota.
(raadsvoorstel nr. 0026/08)
Het doel van de Voorjaarsnota is om 
richting te geven bij het opstellen van de 
programmabegroting 2009 en het daarbij 
behorende meerjarenperspectief. 

AgendA rondeveenSe tAfelgeSpreKKen vAn 
de rAAd vAn de geMeente de ronde venen op 

donderdAg 15 Mei 2008 
in Het geMeenteHuiS te MijdrecHt

vAn 19.30 tot 20.30 uur

locatie raadzaal:
voorzitter: de heer c.H.W. versteegh
RTG-griffier: de heer M. de Graaf
Memo discotheek en poolcentrum.
Het college vraagt advies over twee mogelijke vestigingslocaties 
voor een discotheek: aan de Rondweg achter Allround en aan 
de Veenweg, nabij het nieuw te bouwen zwembad. Tevens wordt 
gevraagd te adviseren over afwijking van de eerder vastgestelde 
randvoorwaarden, waarover een kandidaat-exploitant voorstellen 
heeft gedaan. Na advisering kan het college de vestiging van een 
discotheek en het zoeken van exploitanten verder ter hand nemen.

pAuZe

vAn 21.00 tot 22.00 uur

locatie raadzaal:
voorzitter: de heer c.H.W. versteegh
RTG-griffier: de heer M. de Graaf
Memo jop Wilnis.
Voorgesteld wordt:
1. De JOP Wilnis per 1 juni 2008 te sluiten en verwijderen.
2. Overeenkomstig het bestaande contract met De Baat 

de bruikleenovereenkomst schriftelijk op te zegen, met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2008.

3. Te inventariseren op welke wijze het dorpshuis De WIllisstee 
ingezet kan worden om invulling te geven aan de behoeften van 
de huidige JOP-gebruikers.

Deze rubriek informeert u over 
de verschillende producten en 
diensten waarvoor u terecht 
kunt op het Servicepunt 
wonen, welzijn en zorg.

ik voel me af en 
toe zo onzeker, 

bang dat ik val en 
dan uren op de 

grond lig...
wat kan ik doen?

U kunt bij het servicepunt 
personenalarmering 
aanvragen. U krijgt dan 
een kastje bij de telefoon 
en een halszender om uw 
hals. Zo kunt u eenvoudig 
iemand oproepen mocht 
u vallen. Vaak krijgt u 
personenalarmering vergoed 
via uw verzekering. Op het 
servicepunt kunnen ze u 
helpen bij uw aanvraag.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt 
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De 
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. 
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een 
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website 
van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

9 MEi t/M 12 MEi 2008
AJOC Festival in Mijdrecht
Kaarten voor de zaterdag zijn volledig uitverkocht. De optredende 
artiesten zijn: Moke, Alain Clark, Leaf, Golden Earing en Jan Smit. 
De maandag van het AJOC Festival is Spektakeldag: een dag voor 
iedereen! In en om de tent zijn allerlei activiteiten voor kinderen, 
jongeren en ouderen. Meer informatie: www.ajoc.nl

16 MEi 2008
Jazzconcert René Beeck & Friends
Op vrijdag 16 mei organiseert Stichting Cultura een Jazzconcert 
René Beeck & Friends, Locatie: Dorpshuis de Boei, Kerklaan 
32, Vinkeveen. Aanvang: 20.30 uur. Kaarten verkrijgbaar in de 
voorverkoop bij Boekhandel Mondria, De Lindeboom 11, Mijdrecht, 
Drogisterij de Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen en bij de VVV de 
Ronde Venen, Vinkeveen. Meer informatie: www.cultura-drv.nl

17 MEi 2008
Kamerikse weteringloop
Recreatieve hardloopwedstrijd op 17 mei 2008 van 12.00-13.30 uur. 
De route loopt langs de Wilnisse Zuwe, Kievitsweggetje, 
ir Enschedeweg en de Geerkade. Meer informatie: 
www.weteringloop.nl of via Jan Luidens, tel. (0348) 40 19 05 of 
janluidens@hotmail.com.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen: 
Geen baan maar 
een loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. Wij 
zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen en een informele 
werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal van functies. Ons werk 
verschilt onderling enorm van elkaar, maar we hebben allemaal één 
ding gemeen: wij zijn het gezicht van de gemeente en werken aan 
de kwaliteit van de lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze 
inwoners’ is een belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn 
op zoek naar medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, 
initiatiefrijk zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor 
medewerkers zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn 
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk werk 
in een leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
-  een projectleider civiele techniek
-  een aankomend beleidsmedewerker stedenbouw
-  een medewerker gebouwenbeheer
-  een beleidsadviseur integrale veiligheid

Meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze website 
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via (0297) 
291742. Ook open sollicitaties zijn van harte welkom. Deze kunt u 
sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

Als u niet in staat bent uw grof huisvuil zelf 
naar het afvalbrengstation te brengen, dan 
kunt u dat tegen betaling op laten halen. 
Voor het laten ophalen van grof huisvuil 
ontvangt u een nota van E 25,00.

Om uw grof huisvuil op te laten halen, dient u van 
tevoren telefonisch een afspraak te maken via 
de Servicelijn: (0297) 29 18 00. De servicelijn is 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 
08.30 uur tot 12.30 uur. Er zijn wel eisen gesteld 
aan de maximale hoeveelheid per aanbieding of 
tijdseenheid. Het kan voorkomen dat u niet in staat 
bent uw grof huisvuil zelf naar het afvalbrengstation 
te brengen, maar dat u ook geen financiële 
mogelijkheden heeft om de kosten voor het laten 
ophalen van grof huisvuil te betalen. Wanneer u 
onder de kwijtscheldingsregeling van de gemeente 
valt, kunt u de kosten voor het laten ophalen van 
grof huisvuil (maximaal twee keer per jaar) op 
verzoek laten intrekken. Het is belangrijk dat u bij het 
maken van een afspraak aangeeft dat u onder de 
kwijtscheldingsregeling valt. 

Regels voor het laten ophalen van grof 
huisvuil en grof tuinafval
• U dient duidelijk aan te geven waaruit het grof 

huisvuil bestaat.
• Het afval dient aangeboden te worden aan de 

openbare weg op een plek die bereikbaar is voor 
de vrachtauto.

• Het afval mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo per 
eenheid.

• Per week mag u maximaal 1 kubieke meter grof 
huishoudelijk restafval en maximaal 2,5 kubieke 
meter grof tuinafval aanbieden.

• Voor het ophalen van grof huisvuil of grof 
tuinafval wordt een bedrag van € 25,00 in 
rekening gebracht. Als u zowel grof huisvuil als 
grof tuinafval laat ophalen, ontvangt u een nota 
van twee maal € 25,00.

• Na het ophalen krijgt u een nota thuisgestuurd.
• Indien het grof huisvuil wel is aangemeld, maar 

niet klaar ligt op de afgesproken plaats en dag, 
dan wordt ook € 25,00 in rekening gebracht. Dit 
geldt tevens wanneer u teveel afval aanbiedt. Het 
wordt dan niet opgehaald, maar u ontvangt wel 
een rekening.

Grof huishoudelijk afval laten ophalen tegen betaling

Huis-aan-huiscontrole 
op hondenbezit begint 
15 mei
in de gemeente De Ronde Venen gaat maandag 15 mei 
2008 een huis-aan-huiscontrole van start op het bezit van 
honden. Controleurs zullen bij alle inwoners aanbellen om het 
hondenbezit te controleren en kunnen zowel overdag als 
’s avonds langskomen. in geval controleurs een hond 
aantreffen waarover geen belasting is betaald, wordt 
ter plaatse een aangiftebiljet ingevuld. 

De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf Legitiem BV, de medewerkers 
daarvan dragen duidelijk zichtbaar een legitimatiebewijs. De controleurs 
bellen aan op een woonadres, stellen zich voor als controleur 
hondenbelasting en vragen of er een of meerdere honden aanwezig zijn. 
Er is dus geen sprake van huisbezoek, de controleurs betreden de woning 
niet. De gemeente De Ronde Venen heft hondenbelasting. Het tarief 
bedraagt in 2008 € 49,00 per hond. De hondenbezitter is verplicht aangifte 
te doen van het hondenbezit. Het daarvoor benodigde formulier is te vinden 
op www.derondevenen.nl of telefonisch aan te vragen via telefoonnummer 
(0297) 29 17 91. Als uw hond komt te overlijden of u op een andere manier 
afscheid moet nemen van uw hond, dient u dit schriftelijk te melden (met 
een kopie verklaring van de dierenarts of van de nieuwe eigenaar). 
Ook hiervoor kunt u een formulier aanvragen zoals hierboven beschreven.
In een aantal gevallen geldt vrijstelling voor het betalen van 
hondenbelasting, bijvoorbeeld als het om blindengeleidehonden gaat. In de 
verordening Hondenbelasting, te vinden op www.derondevenen.nl, staat 
exact omschreven wie de belasting moet betalen en wanneer vrijstelling 
geldt. Inwoners die zich in de loop van het jaar in de gemeente vestigen of 
uit de gemeente vertrekken, hoeven slechts naar rato te betalen. 
De formulieren voor aan- of afmelden van een hond zijn te vinden op 
www.derondevenen.nl. Ook kan de hondenbelasting in sommige gevallen 
worden kwijtgescholden.

Plantenactie 
Scouting 
Jan van Speyk
De gemeente heeft een vergunning 
afgegeven voor een plantenactie 
van scouting Jan van Speyk. De 
plantenactie loopt van 14 mei 
2008 t/m 16 mei 2008. De scouting 
gaat op deze dagen plantjes huis-
aan-huis verkopen in Mijdrecht 
en Wilnis. Daarnaast zullen er 
op deze dagen plantjes verkocht 
worden bij het clubgebouw aan 
de Oosterlandweg 2b in Mijdrecht. 
Met de opbrengst van deze actie, 
die wordt georganiseerd door de 
Oudercommissie van Scouting 
Jan van Speyk, kunnen nieuwe 
materialen zoals kampeermateriaal 
en tenten voor de Scouting 
aangeschaft worden. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.janvanspeykgroep.nl.

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007 
is de registratie en opslag van 
gevonden en verloren voorwerpen 
overgegaan van de politie naar de 
gemeente (Afdeling Burgerzaken). 
Onderstaande voorwerpen zijn bij de 
gemeente als verloren of gevonden 
opgegeven:

GEVONDEN VOORWERPEN
WEEK 16 EN 17

• Open boot met blauw zeil 
• Mountainbike Impala
• Fiets Giant expedition
• Damesfiets Batavus verona
• Damesfiets (opoe) zwart
• Kinderfiets merk Surpass  

Trinity Westcoast
• Fotocamera Canon

VERlOREN VOORWERPEN 
WEEK 16 EN 17

• Fietstas merk Cordo zwart, 
inhoud regenbroek Agu  
en handschoenen  
groen/blauw

• Leger groene portemonnee
• Zilverkleurige vouwfiets
• Jongensfiets 26 inch merk  

Impala 15 versnellingen grijs
• Damesfiets batavus Live Rose
• Mobiele telefoon Nokia 6101 

zwart/zilver
• Oorbel 2 kleurig goud
• Gouden hanger een kant 

glanzend, een kant mat aan  
zwart bandje

• Damesbril goudkleurig  
met brillenkoker

tijdelijke 
wegafsluiting 
aan de 
Baambrugse 
Zuwe in 
Vinkeveen
Op donderdag 8 mei zal de 
Baambrugse Zuwe, ter hoogte van 
nummer 120 in Vinkeveen, tijdelijk 
worden afgesloten voor het verkeer, 
in verband met het verwijderen 
van bouwketen van het naburige 
bouwterrein. De werkzaamheden 
vinden plaats tussen 09.30 uur en 
14.00 uur. De weg wordt uitsluitend 
afgezet voor autoverkeer. 

Collectes
Binnenkort vindt 
de volgende 
collecte plaats:
11 mei t/m 17 mei 2008 
Vereniging Nederlands 
Astmafonds

Engelsen brengen 
bezoek aan Wilnis
Het Flood Defence Committee (een lokale organisatie 
gericht op het voorkomen van overstromingen) 
uit de plaats Holderness uit Groot-Brittannië heeft 
dinsdag 29 april een bezoek gebracht aan Wilnis. 
Vertegenwoordigers van de organisatie lieten zich 
tijdens het bezoek informeren over de oorzaken en 
gevolgen van de dijkverschuiving in Wilnis van vijf jaar 
geleden. Reden voor het bezoek is dat de regio Hull 
vorig jaar te kampen heeft gehad met overstromingen. 
Het Flood Defence Committee wil de kennis die in 
onze gemeente is opgedaan met de dijkverschuiving  
gebruiken ter voorkoming van nieuwe overstromingen 
in de regio. 
Het bezoek kreeg onder andere een door de brandweer 
georganiseerde rondleiding door Wilnis aangeboden, 
die langs de Ringdijk voerde. Vervolgens is met 
de burgemeester en gemeentesecretaris verder 
gesproken over de gevolgen van de dijkverschuiving 
en de rol van de gemeente daarin.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze ru-
briek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekij-
ken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook 
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde 
Venen werkt met servicenormen.

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Bonkelaar 1 Plaatsen dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak van de woning Lichte bouwvergunning 2008/0227 14-4-2008
Groot Mijdrechtstraat 81 Plaatsen van een zonne-energiemast Reguliere bouwvergunning 2008/0214 11-4-2008
Rietveld 29 Aanbrengen van een staalconstructie 
 en het verplaatsen van een toilet Reguliere bouwvergunning 2008/0247 22-4-2008

Vinkeveen
Dodaarslaan 50 Plaatsen dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak van de woning Lichte bouwvergunning 2008/0232 18-4-2008
Dodaarslaan 52 Plaatsen dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak van de woning Lichte bouwvergunning 2008/0233 18-4-2008
Donkereind 44b Oprichten van een toegangshek Lichte bouwvergunning 2008/0236 21-4-2008
Pijlstaartlaan 3, 5, 7 Veranderen van appartementen 
 en een school Reguliere bouwvergunning 2008/0092 18-2-2008
Scholeksterlaan 44 Plaatsen van een houten blokhut Lichte bouwvergunning 2008/0238 18-4-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw 
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

VERKEERSBESLUIT VOOR DE WESTERLANDWEG, OOSTERLANDWEG EN MOLENLAND IN MIJDRECHT

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij voor de Westerlandweg, Oosterlandweg en Molenland in Mijdrecht, een 

verkeersbesluit hebben genomen ten behoeve van het AJOC-festival dat plaats vindt van vrijdag 9 mei tot en met maandag 
12 mei 2008. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen: 
- het instellen van een gesloten verklaring voor alle bestuurders op de rijbaan van de Molenland tussen de 

Westerlandweg en de Oosterlandweg. Door middel van het plaatsen borden C01;
- het instellen van een parkeerverbod op beide zijden van de rijbaan van de Oosterlandweg tussen de Molenland en de 

Hoofdweg. Door middel van het plaatsen van borden E01;
- het instellen van een parkeerverbod op beide zijden van de rijbaan van de Westerlandweg tussen de Molenland en de 

Hoofdweg. Door middel van het plaatsen van borden E01.
Voor alle bebording geldt dat deze conform bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is.
 

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

De Hoef
De Hoef Oostzijde 118 Vernieuwen van een berging (naast) Bouwvergunning 2008/0036 21-4-2008

Mijdrecht
Kerkvaart 19 Vernieuwen van een woning Bouwvergunning fase 2 2008/0167 21-4-2008

Vinkeveen
Achterbos 4a-8 Plaatsen van een bijgebouw en carport Bouwvergunning 2008/0195 23-4-2008
Baambrugse Zuwe 214 Oprichten van een orangerie/serre Bouwvergunning fase 1 2008/0197 23-4-2008

Waverveen
Cliffordweg 3 Oprichten van een woonhuis met garage Bouwvergunning fase 2 2007/0620 21-4-2008

Wilnis
Wilnisse Zuwe 57 Vernieuwen van een woning Bouwvergunning fase 2 2008/0194 21-4-2008

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

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

 Weekblad de Nieuwe Meerbode
 Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht

Vinkeveen Herenweg 34 - 3645 DR
Aalsmeer Nieuwe Meerbode - Visserstraat 10 - 1431 GJ

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- Brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2

4 DAGEN WERKEN + 1 SCHOOLDAG
=

5 DAGEN BETAALD + DIPLOMA!

SPG UTRECHT/’T GOOI verzorgt  diverse opleidingen in de Wegenbouw. Je kunt onder meer 
kiezen uit de volgende richtingen: Vakman Grondwerker/Rioolwerker, Vakman Bestratingen 
of Vakman Waterbouw. De theorie opleiding wordt in Utrecht gegeven, de praktijk leer je bij 
één van onze lidbedrijven. Na het behalen van je diploma, bieden de lidbedrijven je graag een 
arbeidscontract aan.

Bij één van de volgende drie erkende lidbedrijven in de regio Mijdrecht zijn er 
plaatsingsmogelijkheden:

Wij komen graag in gesprek met onze toekomstige leerlingen die:
- gemotiveerd een opleiding tot Vakman willen volgen;
- tussen 16 en 28 jaar zijn;
- woonachtig zijn in Mijdrecht of directe omgeving;
 indien je verder woont is eigen vervoer gewenst;
- vroeg opstaan geen probleem vinden.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan actie!
VUL DE BON IN OF STUUR EEN EMAIL: INFO@SPGMN.NL

Voor nadere informatie kun je bellen met 
Ko v.d. Bilt 06-24931390 of met Mark Griede 06-53556417

Ja, ik wil graag nadere informatie:

Voor- en Achternaam:..........................................................................................................
Adres:..................................................................................................................................
PC + Woonplaats:................................................................................................................
Mobiele nummer:................................................................................................................
Geboortedatum:...................................................................................................................

Retouradres:  SPG Utrecht/’t Gooi, Schönberglaan 8 3533JD UTRECHT
Nadere info:  WWW.SPGMN.NL

Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen 
Grond-, Water- en Wegenbouw

www.fronikbv.nl

BB onderhoud
Stukadoorsbedrijf

Ben Bakker

Voor al uw stukadoorswerk
binnen en buiten.

Ruim 25 jaar ervaring.

06-55141734

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• fl ightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag:  10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

Jaap Bijzerweg 11  3446 CR  Woerden   0348-415320   info@broerezonwering.nl www.broerezonwering.nl
Openingstijden showroom: di. t/m vrij. 10.00 tot 17.00 en zat. 10.00 tot 15.00 uur, tevens op afspraak

zonneschermen, markiezen, 
rolluiken, screens, terrasover-
kappingen, rol-, vouw-, plisse 
gordijnen, jaloezieën, lamellen, 
shutters etc.

Te koop:
BEDRIJFSUNITS 

van 50 m2 bvo op de 
Nijverheidsweg 21 
Mijdrecht. Kijk op 

www.store-box.nl 
of bel Gunther & Wijma 

Bedr.Mak. 

0297-231050

HAAR SPONSORS
Te koop:
3 hanglampen à 17,50 euro. In-
dustriële stijl. 8 Ikea hanglam-
pen à 1250 euro. Aluminium 
met glas merk Ottava.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Gevraagd:
Hoge prijs voor uw antieke 
stoommachines en treinen. Ook 
ander antiek blikken speelgoed.
Tel. 0297-778469

Te koop:
Elektr. kap-verstekzaag z.g.a.n. 
28 euro. Kunst uit verz. 15/250 
euro. Lamepn 30+50-er jaren 5-
100 euro. Boeken v.a. 1 euro.
Tel. 0297-341957
Te koop:
Scheerapparaat 5 euro. 5 ter-
rasstoelen à 15 euro. 4 steunen 
voor boxen à 5 euro. Grote koel-
kast met glazen deur 95 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181 
Gevraagd:
Bidprentjes, communieplaatjes, 
andere herinneringen aan het 
oude rk geloof bewaar ik graag.
Tel. 0297-264134
Te koop:
2 allesdragers Opel 25 euro.
Tel. 0297-284301
Gevraagd:
Gebruikte kerst- of ansicht-
kaarten voor hobby.
Tel. 0297-241512 na 19.00 u.
Te koop:
Dekbedovertrek volw/kids 
mooi 2 euro. Hand-theedoek 
0,25 euro p.st. Mt. 146 spijker-
jack 7,50 euro. Oranje sjaal Hol-
land 2 euro.
Tel. 0297-289060
Te koop:
Ranger herenfi ets 5 versn. 75 
euro. Heren sportfi ets 65 euro.
Tel. 0297-250970

Te koop:
Fietsendrager voor 2 fi etsen met 
slot 50 euro.
Tel. 0297-283623
Te koop:
Nw. niet gedr. jasje m. rok mt. 48 
bruin 15 euro. V. Basler antraciet 
kl. jasje mt. 48 10 euro.
Tel. 0297-264070

Te koop:
Nokia 2626 met handleiding 8-
9-2007 2 jaar garantie 50 euro.
Tel. 0297-286642
Te koop:
Gsm telefoon Siemens AX72 
prepaid 4 euro beltegoed opla-
der handleiding in doos 25 euro.
Tel. 0297-283623

Te koop:
Aardbeien planten soort door-
dragers hele zomer aardbeien 
eten 0,50 euro p.st. Salontafel 
100x100x30 cm 25 euro.
Tel. 0297-561638
Gevraagd:
Schrikdraadapp. voor koeien.
Tel. 0297-520180



De Ronde Venen - Vrijdagavond 
16 mei wordt De Boei in Vinke-
veen veranderd in een Amerikaan-
se jazzclub. Dan is de Amerikaanse 
zanger/acteur/danser Ken Ard een 
van de ‘friends’ van contrabassist 
en jazzorganisator René van Beeck. 
Drummer Chris Strik en pianist Ste-
ven Hupkens maken het jazzkwar-
tet compleet. Het concert begint om 
20.30 uur.
Ken Ard is een gevierde zanger/ac-
teur in Broadwaygezelschappen zo-
als Cats en Smokey Joey’s Café. 
Voor zijn muzikale bijdrage heeft hij 
tweemaal een Grammy Award ge-
wonnen. Hij schitterde als danser 
naast René Zellwegen en Catheri-
ne Zeta-Jones in het Oscarwinnen-
de kassucces Chicago. Zijn CD’s 
zijn in de V.S. bijzonder goed ont-
vangen. De CD ‘Sunrise’ stond al in 
de eerste week in de top 40 van de 

meest verkochte. Ken Ard is opge-
treden in het Witte Huis te Washing-
ton en voor de koninklijke familie in 
Marokko. 
De laatste 5 jaar is hij bezig met zijn 
carrière als jazz-zanger. Nu heeft  
hij iedere laatste zondagavond van 
de maand in de Panamabar te Am-
sterdam in het programma Sun-
day Night Jazz van René van Beeck 
een optreden. Op 5 juli staat hij op 
het podium in een van de zalen van 
het North Sea Festival te Rotterdam. 
Binnenkort komt zijn eerste CD uit, 
genaamd ‘ARDJAZZ’ met songs zo-
als Route 66, Never let me go.

Ken Ard, een bijzonder veelzijdige 
zanger die als geen ander het pu-
bliek met zijn entertainment weet 
te boeien. Samen met de bekende 
drummer Chris Strik, pianist Steven 
Hupkens en jazzgigant René van 
Beeck belooft het  wederom een 
weergaloze jazzavond in De Boei te 
worden. 

Kaartverkoop
Kaarten voor dit concert zijn per 
mail te reserveren op www.cultu-
ra-drv.nl en in voorverkoop verkrijg-
baar bij boekhandel Mondria, Lin-
deboom te Mijdrecht en drogisterij 
De Bree, Herenweg 12 te Vinkeveen. 
Aan de zaal worden de kaarten een 
half uur voor aanvang van het con-
cert verkocht. 
De toegangsprijs bedraagt voor vol-
wassenen 10,- euro, voor 65+ en 
houders CJP 7,50 euro, voor jonge-
ren tot 16 jaar 5,- euro. Voor infor-
matie: www.cultura-drv.nl en 
www.ardjazz.com  
Jazz in De Boei te Vinkeveen: jazz 
op topniveau! 
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woer-
den, tel. 0900-4701470. Dit geldt 
voor het hele weekend, feestdagen 
en voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts of tel. 0297-
531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsen-
post Ziekenhuis Amstelveen, tel. 
020-4562000.

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, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen Herenweg 129, 
3645 DJ Vinkeveen tel: 0297-
263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
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.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologi-
sche hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psycho-
therap. 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
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: Prak-
tijk voor Eerstelijnspsychologie Nes 
a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd) tel./fax: 
0297-582706; 06-44222810; 
psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
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.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
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.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht.  
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Meerkoet nest
Mijdrecht -Vanwege het ‘populaire’ Fiets ‘m d’r in als onderdeel voor 
Koninginnedag in Mijdrecht moest een broedende meerkoet met nest en 
al verplaatst worden... Zojuist fietste ik langs het water waar het nest zich 
nu bevindt, of liever gezegd bevond! Het ‘zeer vakkundig’ verplaatste nest 
is bijna gezonken en de eieren zijn weg! Echt te gek voor woorden!! Dit kan 
toch niet?! Wordt dit weer afgedaan als: ‘ach, het is maar een meerkoet’???  
Dacht het niet! Een meerkoet bouwt niet zomaar ergens een nest. Om dit 
te voorkomen kan het ‘bouwwerk’ voor Fiets ‘m d’r in ook weggehaald 
worden, voor die 3,5 fiets die hier aan mee doet is het niet nodig!
 

Claudia van Dijk Mijdrecht

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij 
huis

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

Marickenland

In de fletse stralen van het 
voorjaarszonnetje zit ik op 
de eerste mooie dag van 
het jaar de krant te lezen in 
mijn achtertuin. Voor mij ligt 
het fietspad in het verlengde 
van de Mijdrechtse dwars-
weg en daarachter het wat 
verwilderde stuk weiland dat 
zich uitstrekt naar het indu-
striegebiedje Voorbancken. 
Boven me stottert een vink vol 
overgave zijn lied, verder is 
het heerlijk stil. Tot in de verte 
ineens het kabaal van een 
groep grutto’s klinkt en ook 
het synthesizergeluid van 
kieviten is duidelijk te horen. 
Te zien is er niet veel, maar ik 
weet precies wat er aan de 
hand is. Achter mijn verwil-
derde stukje weiland staat 
nog een strook bomen, tegen 
de ringdijk aan en dwars op 
de oude spoorbaan: het ko-
ninkrijk van de familie buizerd. 
En daarachter weer een wei-
land dat kort geleden weer 
drassig is gemaakt met som-
mige delen onder water. Na-
tuurliefhebbers in De Ronde 
Venen kennen ongetwijfeld 
het stukje land in Waverhoek 
waar enkele jaren geleden 
hetzelfde is gebeurd en dat nu 
een lust voor het oog is. Vorige 
week zondagochtend (vroeg!) 
zagen we er nog kluten, de 
zwarte stern, steltkluut, heilige 
ibis, lepelaar, groenpootruiter, 

kleine plevier, kemphanen en 
de zomertaling. Het stukje 
weiland achter de spoorbaan 
begint daar een beetje op te 
lijken. Ook daar zijn nu al op 
een heel klein stukje land 
kieviten te signaleren, grut-
to’s, tureluurs, meerkoeten, 
scholeksters, hier en daar een 
witte kwikstaart die er tussen-
door hipt en een zwaan die in 
het riet loom ligt te broeden. 
Normaal gesproken schar-
relt men vredig door elkaar 
en valt er geen onvertogen 
woord. Maar aan het ge-
wutto-wutto-wutto te horen is 
de vrede danig verstoord. De 
buizerd is eens poolshoogte 
komen nemen en dat bevalt 
de bewoners voor geen me-
ter. Paniek alom en een paar 
grutto’s probeert onder luid 
geschreeuw de buizerd weg 
te jagen. Die vindt het wel best 
en cirkelt rustig naar een ge-
bied waar hij minder wordt 
lastig gevallen. Langzaam 
keert de rust weer. De vogels 
weten het nog niet, maar ik 
weet het al wel. De weide-
vogels zullen aan het langste 
eind trekken in het nieuwe 
Marickenland. Het konink-
rijk van de machtige buizerd 
wordt na de zomer gekapt 
en het verwilderde weiland 
voor mijn neus volgebouwd 
met huizen. Ach ja, het is de 
vooruitgang, meneer. 

Verzamelaars-
markt
Mijdrecht - Op zaterdag 17 mei 
wordt in De Meijert de laatste ver-
zamelaarsmarkt van het seizoen 
gehouden van 9.30 tot 13.00 uur. 
Muntjes, postzegels, sigarenband-
jes, bankbiljetten, telefoonkaarten 
en ansichtkaarten kunnen beke-
ken, gekocht of geruild worden. Ook 
boeken uit de regio, voetbalplaatjes, 

winkelwagenmuntjes en euromun-
ten zijn er voor ruil, koop en ver-
koop. Over de verzamelaarsvereni-
ging De Ronde Venen, die de markt 
organiseert, is alle informatie te ver-
krijgen. Er is ook het gebruikelijke 
prikbord om zoekers en vinders bij 
elkaar te brengen.

Toegang tot 12 jaar is gratis, vanaf 
12 jaar 1 euro; leden 50 eurocent. 
Voor huur van tafels en meer infor-
matie kan men bellen naar mevrouw  
N. Zwitserlood, 0297-289322.

Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Jazz in De Boei met
Ken Ard

Expositie in Avondlicht
Mijdrecht - Om een onderwerp 
pakkend fotografisch vast te leg-
gen, heb je als fotograaf inspira-
tie nodig. En soms is die inspiratie 
ver te zoeken. Vorige maand echter 
lag voor alle fotoclubleden van Fo-
toworkshop de Ronde Venen de in-
spiratiebron op steenworp afstand: 
de Kromme Mijdrecht. Op de club-
avond in april werd deze inspiratie 
nog extra verhoogd door de komst 
van professioneel fotograaf Maar-

ten Koch. Maarten Koch is alom-
bekend door zijn prachtige foto’s 
en fotoboeken van het ons omrin-
gende veengebied. Ook de Kromme 
Mijdrecht is hier veelvuldig in terug 
te vinden. Een beetje jaloers, maar 
voorzien van veel tips en uitleg werd 
deze clubavond door alle leden als 
zeer waardevol ervaren.
De foto’s van de clubleden zijn de 
gehele maand mei in Nieuw Avond-
licht te zien.

Landelijke Molendag
Wilnis - Op zaterdag 10 mei a.s. is 
het weer landelijke Molendag. Een 
dag waarop de molens weer eens 
volop in de belangstelling staan. 

Dus ook de Wilnisser Veenmolen aan 
de Oudhuijzerweg in Wilnis. Tussen 
10.00 en 16.00 uur kunt u een be-

zoek brengen aan de molen, waar 
molenaar Adrie Vos u graag ont-
vangt en tekst en uitleg geeft.  Van 
het door de molen gemaalde meel 
worden kniepertjes en pannekoek-
jes gebakken en er is koffie/thee en 
voor de kinderen uiteraard limona-
de. U bent van harte welkom!

Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Felix Timmermanstraat, kat, E.K.H., cypers,
 kleurstelling cypers met witte sokjes, (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Coudenhoveflat, kat, E.K.H., zwart/wit.
 (06-17515133).
- Uithoorn, omgeving A. v. Schendellaan, kater, cypers, rood,
 gecastereerd. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Schans, poes, E.K.H., kleurstelling rossig,
 plusminus 15 jaar. (asiel Amstelveen).



Regio - Zonschade is tegenwoor-
dig een oorzaak van veel huidpro-
blemen. Het tijdig beschermen van 
de huid met de juiste zonbescher-
ming c.q. factor is van essentieel be-
lang voor de conditie van de huid. 
Ook zonschade die de huid oploopt 
in de kinderjaren, zorgt later vaak 
voor huidproblemen. Dit wordt he-
laas vaak onderschat, want het lijkt 
zo schattig een bruin gekleurd kin-
derhuidje.

Een zonnecrème wordt meestal ge-
kocht zonder goed te weten welke 
zonnefactor nu voor de huid opti-
maal zou zijn. Dit is zeer slecht voor 

de huid. Er spelen namelijk verschil-
lende factoren mee die de hoogte 
van de zonfactor (SPF) bepalen.
Een zonbeschermingsdiagnose is 
hier dan ook een goed hulpmiddel. 
Het doel van de zonbeschermings-
diagnose, is het vaststellen van de 
zelfbeschermingstermijn en de juis-
te zonbeschermingsfactor. Dit is 
mede afhankelijk van het land waar 
de huid aan de zon wordt blootge-
steld en natuurlijk het huidtype vol-
gens Fitzpatrick (= uw natuurlij-
ke huidkleur c.q. aanwezigheid van 
pigment).

Pigmentmeting, uniek 
in Nederland
Zoals gezegd is de juiste zonbe-
scherming van essentieel belang 
voor de algemene conditie van de 
huid. Met geen of de onjuiste factor 
veroudert de huid veel sneller, loopt 
de huid (on)zichtbare UV-schade op 
en kan de huid verbranden. Dit kan 
uiteindelijk resulteren in een (voor-
loper van) huidkanker. 
Uiteraard heeft de huid ook een ei-
gen bescherming. Dit wordt de zelf-
beschermingstermijn genoemd. 
De zelfbeschermingtermijn is de 
tijd waarin de huid zonder zonne-
crème in de zon kan blijven. De zelf-
beschermingtermijn hangt niet al-
leen af van het fototype (natuurlijke 
kleur), maar hangt tevens in hoge 
mate af van de zonintensiteit en de 

huidige pigmentatie van de huid.
Het is duidelijk dat de zon rond de 
evenaar intensiever is dan aan de 
Noordzee, in de zomer intensiever is 
dan in de winter en in de bergen in-
tensiever is dan in het vlakke land. 
Met een geavanceerde techniek op 
het gebied van pigmentmeting, kan 
worden nagegaan welke zonbe-
scherming de huid nodig heeft. 
Een speciale sensor (pigmentsen-
sor) is gekoppeld aan een daarvoor 
bestemde computer (MAC huid-
computer). Deze sensor meet het 
melanine (pigment) in de huid en 
combineert dit met de factoren die 
de zonintensiteit beïnvloeden. 

Meting
Als eerste in Nederland biedt Beau-
tysalon Périne, salon voor professi-
onele huidverzorging, u de moge-
lijkheid om deze pigmentmeting te 
doen.

Périne (eigenaresse): “In de praktijk 
merken mijn collega’s en ik dat er 
telkens meer huidproblemen komen 
door de zon. Ook de vraag naar de 
juiste bescherming neemt toe. De 
mensen worden zich gelukkig tel-
kens meer bewust van de gevolgen 
van de zon op de huid. Omdat onze 
praktijk gericht is op het verbeteren 
van de huidconditie en huidproble-
men, hebben wij besloten om deze 
meting toe te passen.

Wij willen deze service echter niet 
alleen bieden aan de mensen die 
onze praktijk al bezoeken, maar ook 
aan mensen die nog niet bekend 
zijn bij ons. Na afloop van de me-
ting wordt er een zonadvies en een 
zonproduct-advies gegeven. Het 
mag duidelijk zijn, dat ook de kwali-
teit van het zonproduct zeer belang-
rijk is voor de huid. De meting kost 
10.00 euro. Bij aankoop vanaf twee 
zonproducten is de meting gratis.

Bij Beautysalon Périne, worden de 
zonverzorgende producten van De-
clèor geadviseerd, te weten Aroma 
Sun. Dit is de enige aroma-zoncos-
meticalijn met zonnebeschermende 
producten op basis van natuurlijke 
ingrediënten. 
Uiteraard met het unieke Declèor 
duoconcept waarin de aroomessen-
ce olie wordt gevolgd door Aroma 
Sun zonnecrème, zodat de bescher-
ming nog intensiever wordt. 
Ook voor de zeer gevoelige 
(kinder)huid, biedt deze lijn een 
perfecte bescherming.
Wilt u ook weten welke zonbescher-
ming uw huid nodig heeft?

Maak dan een afspraak of kom langs 
op het inloop-adviesuur op woens-
dag en donderdag tussen 9.00 uur 
en 10.00 uur of vrijdag tussen 17.00 
uur en 18.00 uur.
Voor meer informatie: Beautysalon 
Périne, Hofland 4 te Mijdrecht.
Telefoon: (0297)273121. Zie ook 
www.perine.nl .
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De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten

De Hoef Oostzijde 21, een 
gemeentelijk monument met 
drie sterren. 
Dit T-vormig pand is
gebouwd in 1861 als school 
annex onderwijzerswoning.
Tussen 1917 en 1920 heeft 
het dienst gedaan als
postkantoor en daarna als 
rk lagere school. De ingang 
daarvan was linksachter 
het woonhuis.
Het postkantoor verhuisde 
toen naar het naastgelegen 
pand.
De eerste steen voor de school 
werd gelegd door
J. van Grieken op
20 juni 1861.

Foto: Nico van Eijk 

Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een in-
ventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen en 
andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 
2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente in 
boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen geschiedenis 
en architectuur”. De gemeente telt daarin 266 objecten 
waarvan 26 door het rijk beschermd, 34 door de gemeente 
beschermd, 25 potentieel door de gemeente beschermd, 
34 niet beschermd met drie sterren en 100 niet beschermd 
met twee sterren. De rest heeft één ster of minder. Een 
object met één ster is gekwalificeerd als beeldondersteu-
nend, twee sterren betekent beeldbepalend en drie ster-
ren staat voor monumentaal en zeer waardevol. Een door 
het rijk beschermd monumentaal object heeft altijd drie 

sterren. Een door de gemeente beschermd monumentaal 
object kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit 
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest in-
stemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in 
vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. We tel-
len dan de volgende aantallen gemeentelijke monumen-
ten: Amstelhoek 5, De Hoef 19, Mijdrecht (slechts) 21, 
Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 31. De komende 
weken zullen wij elke week in De Nieuwe Meerbode een 
van die objecten proberen op te nemen vergezeld van een 
stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. Onze 
dank aan de redactie van de Nieuwe Meerbode voor de 
geboden mogelijkheid deze informatie aan de inwoners 
van onze gemeente over te dragen.

Dankzij ‘De Loods’ is er 
drinkwater op Lombok
Mijdrecht - Begin maart heeft deze 
krant aandacht geschonken aan de 
opening van ‘De Loods’ in de Molen-
hof te Mijdrecht. Een winkel in vrije-
tijdskleding. Daarin werd onder an-
dere ook melding gemaakt van het 
feit dat de eigenaren Ron Wijburg 
en zijn partner Petra Heideman op 
eigen initiatief kleinschalige projec-
ten financieren en uitvoeren op het 
Indonesische eiland Lombok. Voor 
de goede orde zij vermeld dat bijna 
alle eilanden in de ‘Gordel van Sma-
ragd’ er een eigen cultuur en taal 
op na houden. Ook is het zo dat de 
bevolkingsgroepen niet altijd ach-
ter een kleine groep demonstranten 
aanlopen die bij het minst of gering-
ste wat de Islam beroert zich in ne-
gatieve zin uit jegens Nederland en 
haar bevolking. Integendeel.
“Dat is goed merkbaar op Lom-
bok”, zo laat Ron Wijburg ons we-
ten. “Wij worden daar met open ar-
men en heel hartelijk ontvangen. Wij 
voeren op kleine schaal ter plaatse 
projecten uit die we zelf financieren 
en ook uitvoeren. Zo zijn we vorig 
jaar augustus begonnen om inwo-
ners van een dorpje van een vissers-
bootje te voorzien, zodat ze op zee 
kunnen vissen. Met de verkoop er-
van kunnen ze zichzelf in leven hou-
den en de kleine gemeenschap daar 
helpen zich te ontwikkelen. Dat is 
ook ons doel van het project, name-
lijk het leven van de inwoners van 
het dorp Dusun Aiq Genit op Lom-
bok te verbeteren, en de kinderen 
naar school te laten gaan. Afgelo-
pen maand hebben wij met hulp van 
de inwoners in het dorp een water-
leiding aangelegd (zie foto’s).
Dit hebben wij kunnen realiseren 
met sponsorgeld. Dit sponsorgeld 
is bij elkaar gespaard door donaties 
die onze klanten hebben gedaan. 
Verder reserveren wij een deel van 
de winst voor dit soort activiteiten. 
Wij zijn nu begonnen met een nieuw 
project en dit noemen wij ‘Koop een 
kip!’. Onze klanten, maar ook dege-
nen die bij ons niet winkelen, kun-
nen bij ons in De Loods voor 5 euro 
een kip kopen.
Met de opbrengst van de verkoop 
van de eieren en de kippen kunnen 

we meer kinderen naar school laten 
gaan. Op die manier willen wij op 
Lombok bijdragen aan een betere 
ontwikkeling en samenleving. Waar-
om daar? Omdat het ons door de 
plaatselijke autoriteiten gemakke-
lijk wordt gemaakt. Maar ook door-
dat ik door mijn sport (pentjah) met 
de bevolking in aanraking ben ge-
komen en redelijk met de plaatselij-

ke taal uit de voeten kan. U mist een 
paar euro niet, maar dáár is hij het 
tienvoudige van een daalder waard.” 
Aldus Ron Wijburg die 9 juni weer 
naar Lombok vertrekt om er samen 
met de lokale bevolking werkzaam-
heden te gaan uitvoeren. Kortom, 
hoe meer Vijfjes, hoe meer ‘Ajams’ 
en des te meer gelukkige kinde-
ren…

Moederdagactiviteiten in Winkelcentrum Zijdelwaard:

Bloempotjes verven voor 
kinderen en gezellige 
livemuziek

Uithoorn - Zondag 11 mei is het al-
weer moederdag! En natuurlijk be-
steedt de winkeliersvereniging van 
Winkelcentrum Zijdelwaard daar 
ook aandacht aan. Van 11.30 uur tot 
16.30 uur kunnen kinderen hun ei-
gen moederdagcadeautje maken: 
onder deskundige begeleiding van 
twee kunstenaars kunnen zij een 
mooi bloempotje beschilderen. Sa-
men met het plantje waar de win-
keliersvereniging ook voor zorgt, 
heb je dan een mooi moederdagca-
deautje! Maar ook het muzikale duo 
De reizende Sterren is aanwezig en 
zorgt met een aanstekelijke mu-
ziek en optreden voor een gezellige 

sfeer. Kortom, samen met alle leuke 
en lekkere moederdagaanbiedingen 
van de Zijdelwaard-winkeliers is 
winkelen in Zijdelwaard aanstaan-

de zaterdag 10 mei extra de moei-
te waard! Maandag 12 mei is win-
kelcentrum Zijdelwaard gesloten in 
verband met Pinksteren.

Zonschade voorkomen is 
beter dan genezen

Met opgeheven hoofd…
De Hoef - De leden van het Chr. 
gem. koor De Hoefsanghers heb-
ben onlangs unaniem besloten om 
in mei a.s. een streep te halen door 
het bestaan van hun koor.
De gemiddelde leeftijd ligt erg hoog, 
de stemmen worden er met het klim-
men der leeftijd niet beter op en er 
is geen nieuwe aanwas te verwach-
ten. Dit jaar, op 8 mei, is het ook 55 
jaar geleden dat het koor werd op-
gericht als een echt plaatselijk koor. 
De Hoef lag toen nog wat geïso-
leerd en de bevolking ging niet zo 
snel naar andere plaatsen voor haar 
vertier.
Bij de oprichtingsvergadering wa-
ren 22 personen aanwezig. Al snel 

bleek dat ook leden uit de omlig-
gende dorpen als Mijdrecht, Vinke-
veen, Wilnis, Uithoorn, Ter Aar enz.
aangetrokken moesten worden 
waardoor het koor een regiona-
le functie ging vervullen. Geduren-
de de 55 jaar van haar bestaan heeft 
het ledental hoogte- maar ook diep-
tepunten gekend. Frappant is dat er 
op dit moment, net als bij de start, 
weer 22 leden zijn.

De omstandigheden zijn nu een-
maal zo en die moet je ook niet wil-
len ontkennen. Daarom is er beslo-
ten om niet stilletjes door de zijdeur 
te verdwijnen maar om, met opge-
heven hoofd, een afscheidsfeestje 

te vieren met leden, oud-leden, ge-
nodigden en belangstellenden. Op 
17 mei a.s. zal er eerst om 15.00 uur 
een officieel gedeelte zijn in de R.K. 
Kerk St. Antonius van Padua te De 
Hoef waarin uiteraard door het koor 
wordt gezongen en wat andere za-
ken de revue zullen passeren.
 
Aansluitend in De Springbok is er 
een gezellig samenzijn dat wordt af-
gesloten met een buffet voor de le-
den en oud-leden. 

Daarna is het Chr. gemengd koor 
De Hoefsanghers historie geworden  
met dank aan allen die het koor al 
deze jaren hebben gesteund.



Wilnis - Martien en Hans de Zwart 
van Wijnhandel Slijterij De Zwart uit 
Wilnis vervolgen hun ‘afscheidstour’ 
met een leuke actie. Daarbij worden 
vóór de Pinksterdagen, op donder-
dag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 mei, 
tachtig leuke en ludieke items ver-
loot onder bezoekers van de wijn-
handel. Bij besteding van minimaal 
10 euro krijgt elke klant een lootje. 
Daarop kan hij/zij direct zien of men 
al dan niet in de prijzen is gevallen. 
Zo ja, dan kan er van de stelling in 
de winkel een prijs worden uitge-
zocht. Er is keuze uit onder andere 
rode of witte (feest)wijn, likeurtjes, 
karafjes, sets wijnglazen, somme-
liers of sierkurkentrekkers, wijnboe-
ken, wijnverzorging sets, wijnkoe-
lers enzovoort. Een en ander in het 
kader van het tachtigjarige bestaan 
van Wijnhandel Slijterij De Zwart en 
de overgang naar een nieuwe eige-
naar van de zaak. Martien en Hans 
De Zwart nemen op zaterdagmid-
dag 24 mei a.s. op de Herenweg 35 
in Wilnis officieel afscheid met een 
receptie waarbij iedere klant van 
harte welkom is om hen de hand te 
schudden.

Toch nog Mix van Trix?
Hoewel het dit jaar de laatste keer 

was dat bij De Zwart in de fabriek 
de Mix van Trix is gemaakt, hoeven 
liefhebbers van deze lekkere drank 
toch niet te wanhopen. Het plan be-
staat om de Mix van Trix elk jaar 
rond de oranjefestiviteiten te koop 
aan te bieden. Niet in gemixte vorm, 
maar als afzonderlijke ingrediënten. 
De jus d’orange apart en de bijbe-
horende likeur in de juiste hoeveel-
heid apart. Thuis kan men de drank 
dan zelf samenstellen.

Bijkomende voordeel is dat de (on-
gemixte) delen langer bewaard kun-
nen worden. Eénmaal gemengd is 
de drank in de koelkast slechts en-
kele dagen houdbaar. Martien en 
Hans de Zwart zullen het plan aan 
de nieuwe eigenaar voorleggen.
Als deze er mee instemt, kan de Mix 
van Trix het komend jaar toch weer 
geschonken worden. Blijft er hoe 
dan ook een stukje nostalgie be-
waard!

Mijdrecht - Gelukkig niet in let-
terlijke zin bedoeld, maar rond 12 
uur was een groot gedeelte van de 
Janskerk in Mijdrecht al bezet met 
belangstellenden die het traditio-
nele Koninginnedagconcert wilden 
bijwonen. Dit was als een bijzonder 
concert aangekondigd en dat werd 
het dan ook. Binnen de kortst mo-
gelijke tijd zat de Janskerk bomvol 
met meer dan 400 belangstellenden. 
In de gangpaden werden zelfs stoe-
len bijgeschoven om maar zoveel 
mogelijk mensen de kans te geven 
het concert (gratis) bij te wonen. 
De concertcommissie Bätzorgel had 
onder leiding van oud-burgemees-
ter Dick Boogaard voor dit tweede 
lustrum landelijk bekende deelne-
mers uitgenodigd. Behalve organist 
Martin Mans en pianist Jan Vayne 
waren dat ook vocaliste Petra Ber-
ger die wijd en zijd bekendheid ge-
niet om haar prachtige stem en het 
16-koppige mannenkoor The Mar-
tin Mans Formation. Eén en ander 
bedoeld om de aanwezigen en ge-
nodigden, waaronder de Commis-
saris van de Koningin in de provin-
cie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen 
met zijn echtgenote, het voltallige 
college van Burgemeester en wet-
houders, ontvangers van Koninklijke 
Onderscheidingen en talrijke inwo-

ners uit alle geledingen in De Ron-
de Venen, een adembenemend con-
cert van ruim anderhalf uur voor te 
schotelen. Dat werd uiteindelijk bij-
na een uur méér!

Genoten van muziek en zang
Er was een programma samenge-
steld waarbij de deelnemende musi-
ci en vocalisten breed hun talenten 
konden tonen. De bezoekers kwa-
men volop aan hun trekken met door 
Jan Vayne fantastisch uitgevoer-
de piano-improvisaties, al dan niet 
in samenspel met het orgel waar-
op Martin Mans een ware meester 
is. Bekende Hollandse liedjes, afge-
wisseld met die waarmee Vera Lynn 

ooit wereldberoemd is geworden en 
prachtig (mee)gezonden kerkelij-
ke liederen, vulden de ‘uitverkochte’ 
Janskerk. Dat is optimaal genieten 
van een dergelijk concert dat in deze 
ongedwongen ambiance perfect tot 
zijn recht kwam. Tussentijds werden 
de verschillende programmaonder-
delen op een passende wijze toege-
licht door Dick Boogaard. Daarnaast 
werd zo nu en dan de vrolijke noot 
ook niet vergeten. De samenzang 
was, net zoals voorgaande jaren, 

weer een groot succes. Maar méér 
nog dan anders klonk die voller en 
meelevend door de aanwezigheid 
van The Martin Mans Formation en 
Petra Berger, met wisselende be-
geleiding van Jan Vayne en Martin 
Mans. Het liedje van Jules de Korte: 
‘Ik zou wel eens willen weten’ was 
hier een voorbeeld van. Het laatste 
hoogtepunt was ‘quatre mains’ op 
de vleugel waarbij zowel Jan Vayne 
als Martin Mans samen een stukje 
van hun kunnen ten beste gaven. In 
één woord subliem en dat werd dan 
ook hogelijk gewaardeerd.

Dick Boogaard: bedankt!
Voorafgaande aan ‘Oh Canada’ en 

het ‘Wilhelmus’ bedankte oud-nota-
ris Pieter Hendriks in zijn functie als 
voorzitter van de concertcommissie 
Dick Boogaard voor zijn jarenlan-
ge inzet om een dergelijk concert 
elk jaar weer op Koninginnedag in 
de Mijdrechtse Janskerk georgani-
seerd te krijgen.

Dit keer was het zijn ‘mooiste con-
cert’ zoals de voorzitter het in zijn 
dankwoord tot uitdrukking bracht. 
Dick Boogaard heeft bij dit tweede 

lustrum te kennen gegeven dat hij, 
hoezeer het hem ook aan het hart 
gaat, voor de laatste keer het con-
cert heeft georganiseerd. Rest ons 
de vraag hoe het dan volgend jaar 
zonder zijn niet aflatende inbreng 
moet… We wachten af, maar het 
smaakt wél naar méér!

Het Koninginnedagconcert is me-
de mogelijk gemaakt door sponso-
ring van de gemeente De Ronde Ve-
nen, instellingen, bedrijven en par-
ticulieren. Namens de concertcom-
missie hartelijk bedankt, evenals 
voor de (vrijwillige) bijdragen van de 
bezoekers na afloop in de vorm van 
een collecte.
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Miljoenen ‘voetballende’ poppetjes in exclusieve 
EK winkelspaaractie

Exclusieve portretrechten 
EK-selectie Van Basten 
voor Super de Boer
Vinkebeen - Supermarktketen Su-
per de Boer brengt vanaf begin mei 
miljoenen mini-spelers uit de EK 
selectie van Marco van Basten in 
omloop via een groots opgezette 
spaaractie in haar 315 supermark-
ten in Nederland. Uniek is dat je via 
het geïntegreerde schietmechanis-
me met de 20 verschillende pop-
petjes ook kunt voetballen. EK ster-
spelers Klaas Jan Huntelaar en Gio-
vanni van Bronckhorst trapten de 
EK weken bij Super de Boer gisteren 
tijdens de opnames van een specia-
le EK TV commercial officieel af. De 
groots opgezette actie ‘Supergek 
van Oranje’ start op 12 mei.
Als officieel KNVB sponsor heeft Su-
per de Boer ook voor dit EK inclusief 
de aanloop naar het toernooi toe, de 
exclusieve portretrechten van de EK 

selectie in handen. Het supermarkt-
concern zal rondom het Nederlands 
elftal en in het bijzonder sterspe-
lers Huntelaar en Van Bronckhorst 
diverse acties ontplooien. De ver-
wachting is dat de spaaractie zal 
leiden tot een ware rage, niet alleen 
onder jongeren maar ook onder de 
volwassen fans van Oranje. Vorige 
week concludeerde marktonderzoe-
ker GFK uit haar Voetbalquestion-
naire dat de meest fanatieke Oran-
je-supporters zich begeven onder 
de klanten van Super de Boer. 

Poppetjes
Los van de EK TV commercial en het 
sparen voor de poppetjes uit de Su-
per Selectie kunnen klanten in de 
winkels voorafgaand aan de EK we-
ken al met zogenaamde Oranjecou-

pons kans maken op entreekaarten 
voor een van de drie oefenwedstrij-
den op 24 en 29 mei en op 1 juni. De 
consument krijgt bij iedere 10,- eu-
ro aan boodschappen tot en met 11 
mei een Oranjecoupon.

Super de Boer lanceert, naast de 
spaaractie in de winkels, de komen-
de weken ook nog een online voet-
balgame op de website 
www.superselectie.nl. De hoofdprijs 
van het ‘Super Selectie’-spel is twee 
kaarten voor de EK wedstrijd Ne-
derland-Italië die 9 juni plaatsheeft. 
Daarnaast zijn officieel gesigneer-
de t-shirts en voetballen te winnen 
én maken maar liefst 25 personen 
kans op vier kaarten voor het hele 
gezin voor de oefenwedstrijden van 
het Nederlands elftal. 

Stormloop op 
Koninginnedagconcert

Tachtig cadeautjes bij Wijn-
handel Slijterij De Zwart

Knutselclub al jaren actief 
voor het Lilianefonds
De Ronde Venen - Het is begon-
nen in 1991 toen Paulien van Veen 
met een kind in contact kwam dat 
veel van knutselen hield. Op de bi-
bliotheek waar zij werkzaam was 
praatte zij met twee jongens die ook 
geïnteresseerd waren en er was een 
meisje dat uit het buitenland kwam 
en nog geen goed Nederlands 
sprak, maar wel graag contact met 
andere kinderen wilde. In het begin 
heeft Paulien nog wat geaarzeld. “Is 
zo’n club wel levensvatbaar”. Want 
het was meteen vanaf het begin ook 
de bedoeling dat het  iets te maken 
moest hebben met een goed doel. 
Uiteindelijk is Paulien met nog een 
stel andere kinderen uit de buurt om 
de tafel gaan zitten en was de knut-
selclub geboren. Een van haar colle-

ga’s op de bibliotheek zei toen met-
een dat Paulien het niet alleen af kon 
en wilde haar wel helpen. “Tenslott-
te gaat het er wel om dat hoe meer 
volwassenen je hebt hoe meer kin-
deren je kunt plaatsen”, aldus Pau-
lien. Zij is heel eenvoudig begon-
nen, namelijk in haar eigen huiska-
mer. “Dat was best wel een gedoe 
want iedere keer moesten alle tafels 
en stoelen weer klaargezet worden. 
Dat gebeurde op dinsdagavond en 
iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 
uur kon je naar de club komen. Om-
dat een paar kinderen naar de gym 
moesten werd de aanvangstijd ver-
vroegd naar 13.30 uur. De materi-
alen stonden allemaal in de kelder. 
Dat heeft zes jaar geduurd. Dat was 
echt zo van : ‘jongens, ik ga naar 

beneden, hebben jullie nog wat an-
ders nodig’ en als je dan weer boven 
was riep iemand ‘oh ja, dat hadden 
we ook nog moeten hebben’ en dan 
kon je weer die trappen af. Je moest 
het hebben van mond-tot-mondre-
clame”, vertelt Paulien ”en eigenlijk 
nog steeds. De een hoort het van de 
ander.” 

Scholen
Het leuke is dat er kinderen van ver-
schillende scholen op de club zitten 
en ook kinderen uit Wilnis en Vinke-
veen. Sommige mensen denken wel 
dat het een echt Mijdrechts gebeu-
ren is, maar dat is dus niet zo. De 
leeftijd is ongeveer van zes tot twaalf 
jaar. Sommige kinderen zouden wel 
langer willen blijven maar die moe-

ten woensdag naar school. Maar 
de wat oudere kinderen verrichten 
vaak wel hand- en spandiensten 
bij evenementen als er bijvoorbeeld 
geschminkt moet worden. Verder is 
er elke dinsdagavond een knutsel-
bijeenkomst met ouders en vrijwilli-
gers. “Je leert elke keer wat van el-
kaar”, volgens Paulien. In de zomer 
is de knutselclub gesloten maar in 
het nieuwe seizoen start de knut-
selclub weer op de eerste woens-
dag in september. Er is plaats voor 
twintig kinderen. De kosten bedra-
gen euro 8.00 per maand en dit be-
drag is nodig voor de verzekering, 
de huur en de energiekosten, drin-
ken en materialen. “Dus schenkin-
gen zijn heel welkom”. lacht Paulien. 
Maar ook buiten het seizoen om 
wordt er meegedaan aan allerlei ac-
tiviteiten zoals de nationale straat-
speeldag, het straattheaterfestival 
en de koopzondag in het najaar. Ge-
lukkig heeft Paulien in de loop der 
jaren een aardige groep vrijwilligers 
bijeengekregen die allemaal even 
enthousiast zijn. Dat zijn er in totaal 
ongeveer dertig mensen. “Maar we 
kunnen altijd nog mensen gebrui-
ken.” Ook zou Paulien graag horen 
of iemand een afzetgebied weet. “Al 
is het maar een kaartenmolen plaat-

sen”. Ook zou Paulien dolgraag in 
contact komen met mensen die wil-
len helpen bij het straattheaterfesti-
val op 14 juni omdat dan de kraam 
van de knutselclub ook bemand 
moet zijn. Al wil iemand maar een 
uurtje helpen.

Operaties
“Alles is meegenomen”. Al vanaf 
het begin was het de bedoeling, zo-
als gezegd, dat er geknutseld werd 
voor een goed doel. En dat goede 
doel werd en is nog steeds het Li-
lianefonds. Dit fonds geeft jaarlijks 
aan duizenden kinderen en jonge-
ren met een lichamelijke of verstan-
delijke handicap een bedrag, zodat 
zij verder kunnen in het leven. Zo-
als operaties, medische behande-
ling, hulpmiddelen om te lopen of 
zitten of staan, een bril een gehoor-
apparaat, of speciaal onderwijs. Het 
gaat dan voornamelijk om kinderen 
in ontwikkelingslanden zoals Azië, 
Afrika en Latijns Amerika. 
Op de knutselclub worden allerlei 
spulletjes gemaakt. Je kunt er kaar-
ten maken, bloempotten versieren, 
blocnootjes, sieraden maken, ka-
lenders wintervoer, kerstversierin-
gen en ook voor Pasen. Maar als 
mensen nog ideeën hebben zijn die 

welkom. Als je het bedrag ziet dat 
de club tot nu toe bijeen gebracht 
heeft is dat verbazingwekkend. Tot 
en met december 2007 is dat in to-
taal 33.566,78 euro. Per jaar worden 
ongeveer 15 kinderen geholpen. En 
zelfs de tv was geïnteresseerd, want 
in 2006 is Paulien op uitnodiging 
van SBS 6 in Indonesië geweest om 
persoonlijk te kijken naar de projec-
ten waar het Lilianefonds zich mee 
bezighoudt en het was zelfs zo dat 
Paulien een jongen tegenkwam die 
nog niet geholpen werd en waar de 
knutselclub nu ook voor bezig is. Ei-
genlijk is dat de omgekeerde wereld, 
want normaal gesproken geeft het 
Lilianefonds zelf de kinderen aan. 
Maar dit is iets speciaals. Niet alleen 
de beide benen van Anwar van 12 
jaar zijn vergroeid, ook zijn armen. 
Anwar is nu een jaar in een reva-
lidatiecentrum geweest en kan nu 
weer met behulp van prothesen lo-
pen. Voor haar jarenlange inzet voor 
het Lilianefonds is Paulien van Veen 
geridderd en dat was welverdiend. 
De club heeft sinds kort ook een ei-
gen website dankzij een jongen van 
de stagemarkt op het Veenlanden-
college en daar kun je terecht voor 
meer informatie: www.kinderenhel-
penkinderen@gethost.nl.



Dat bewegen gezond is weet u misschien al. Maar dat het ook erg gezellig en 
leuk kan zijn, kunt u uitproberen tijdens ‘Juni Beweegt’ 50-plus in De Ronde 
Venen. Tijdens ‘Juni Beweegt’ kunt u deelnemen aan verschillende sport- en 
beweeginstuiven. 

BEWEEGT U VOLDOENDE?
Door voldoende beweging wordt u fitter en 
gezonder en dat merkt u in het dagelijks leven. 
Wist u dat de beweegnorm inhoudt dat u een 
half uur per dag matig intensief beweegt? En dat 
u daarvoor echt niet dagelijks naar de sportschool hoeft? Er zijn veel andere 
mogelijkheden waar u misschien nog niet aan gedacht heeft. Huishoudelijke 
taken, boodschappen doen op de fiets en na het eten een blokje om dragen 
bij aan uw gezondheid. Daarnaast worden tal van laagdrempelige sport- 
en beweegactiviteiten georganiseerd in uw eigen gemeente. Goed voor de 
gezondheid, maar ook erg gezellig!

JUNI: BEWEEGMAAND
In het kader van de Kadernota Sport organiseert Sport in de Ronde Venen het 
project ‘Juni beweegt’. Tijdens ‘Juni beweegt’ organiseren diverse sportieve 
organisaties sport- en  beweeginstuiven en cursussen voor inwoners van 
gemeente De Ronde Venen van 50 jaar en ouder. 

KENNISMAKEN
Tijdens een instuif ontdekt u de beweegmogelijkheden in uw eigen gemeente. 
Heeft u bijvoorbeeld wel eens jeu de boules gespeeld in het park? Of wilt u 
recreatief badmintonnen? Een instuif is een laagdrempelige manier om kennis te 
maken met sport- en beweegactiviteiten. Iedereen kan op elk moment meedoen. 
Het voordeel van een instuif is dat u er ook meerdere kunt proberen! Zo kunt u 
eenvoudig ontdekken welke manier van bewegen bij u past. En u werkt meteen 
aan uw gezondheid.

CURSUSSEN
Daarnaast worden cursussen aangeboden, waarbij u de mogelijkheid krijgt om 
een sport te leren kennen. Tijdens een serie lessen krijgt u de basistechnieken 
onder de knie. Aanmelden voor een cursus of workshop is verplicht.
 

HOE WERKT HET?
Alle noodzakelijke producten, zoals rackets en jeu de boulesballen zijn op de 
locatie aanwezig. Denk wel zelf aan makkelijke kleding, goede schoenen en 
bijvoorbeeld een flesje water. (Let op: bij tennis geen schoenen met zwarte 
zolen). 

IS ‘JUNI BEWEEGT’ GESCHIKT VOOR U?
‘Juni beweegt’ is geschikt voor iedereen die kennis wil maken met nieuwe 
sport– en beweegmogelijkheden in De Ronde Venen. De instuiven zijn gericht 

op mensen van 50 jaar en ouder. Het tempo is aangepast. Bent u nog geen 50 
maar wel geïnteresseerd? Dan bent u ook van harte welkom!

AANGEPAST BEWEGEN, DOOR ZIEKTE OF BEPERKING
Iedereen kan meedoen aan de instuif, ook als u beperkt bent door een chronische 
aandoening of een functiebeperking. Uw leeftijd is niet belangrijk. Het is wel 
belangrijk dat u van te voren de begeleider inlicht, zodat deze rekening houdt 
met uw situatie.

INSCHRIJVEN EN AANMELDEN
U hoeft zich niet in te schrijven voor een instuif, maar liever wel. Bijvoorbeeld 
als u zeker wilt zijn van deelname. Wilt u meedoen met een activiteit of cursus? 
U kunt zich aanmelden op 3 manieren:
1.  met de aanmeldingsstrook die u kunt inleveren bij de Rabobank Veenstromen 

(Bozenhoven 93, Mijdrecht).
2.  via de website www.sportinderondevenen.nl door op de aanmeldbutton op 

de homepagina te klikken en het inschrijfformulier in te vullen.
3.  bij sportconsulent Erik Leus, via e-mail info@sportinderondevenen.nl of 

telefoon 06 – 4309 39 29

BELONING?
Als u aanmeldingsstrook inlevert bij de Rabobank Veenstromen (Bozenhoven 93, 
Mijdrecht), dan krijgt u meteen een leuk welkomstgeschenk mee. 
U kunt de strook natuurlijk ook opsturen naar Sport in De Ronde Venen, 
t.a.v. Erik Leus, Antwoordnummer 2405, 3430 VB Nieuwegein. Bij deze 
mogelijkheid krijgt u geen geschenk.

DE SPELREGELS:
•  Iedereen van 50-plus kan meedoen, óók als u geen ervaring hebt of beperkt 

bent. 
•  Jonger dan 50, maar niet zo fit of beperkt in uw beweegmogelijkheden? Dan 

mag u ook meedoen.
•  U mag zo vaak meedoen als u zelf wilt.
•  Aanmelden voor een instuif is niet verplicht, maar kan wel, bijvoorbeeld als u 

zeker wilt zijn van deelname. Voor een cursus of workshop dient u zich wel 
aan te melden.

•  U meldt uzelf aan op locatie, vóór aanvang van de les/activiteit.
•  Elke les bestaat uit een warming-up, sport– of beweegactiviteit en cooling-

down.
•  Vol = vol, mensen die zich hebben ingeschreven hebben voorrang. Vervolgens 

geldt de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
•  U betaalt € 3,50 per keer, of € 10,- voor de hele cursus. U betaalt vóór 

aanvang van de les/activiteit.
•  Het kan voorkomen dat een instuif wegens weersomstandigheden komt te 

vervallen. Kijkt u daarom bij twijfel op www.sportinderondevenen.nl of neem 
contact op met Erik Leus op telefoon 06 – 43 09 39 29 of mail naar info@
sportinderondevenen.nl. Op de website vindt u ook meer informatie over het 
project.

JUNI BEWEEGT
Sportieve activiteiten en cursussen 
voor 50-plussers

AANMELDFORMULIER Activiteit / Cursus* Dagen Alle dagen

Naam:  .................................................................................  ………………………….. .......................  .................................  ❏
Telefoon:  ..............................................................................  ………………………….. .......................  .................................  ❏
E-mail: ..................................................................................  ………………………….. .......................  .................................  ❏
Adres:  ..................................................................................  ………………………….. .......................  .................................  ❏
Woonplaats:  .........................................................................

Ik doe al aan georganiseerde sport: ❏ JA ❏ NEE

* (meerdere keuzes mogelijk)
Lever deze aanmeldingsstrook in bij de Rabobank Veenstromen of stuur hem naar: 
Sport in De Ronde Venen, t.a.v. Erik Leus, Antwoordnummer 2405, 3430 VB Nieuwegein. 
U kunt zich ook online aanmelden op de website www.sportinderondevenen.nl 

JUNI BEWEEGT
Sportieve activiteiten & cursussen

voor 50-plussers
Dat bewegen gezond is weet u misschien al. Maar dat het ook erg gezellig en leuk kan 
zijn, kunt u zelf ervaren tijdens ‘Juni Beweegt’ 50 plus in De Ronde Venen. Tijdens ‘Juni 
Beweegt’ kunt u deelnemen aan verschillende sport- en beweeginstuiven.
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Doe mee met

‘JUNI BEWEEGT’
50-plus

In Juni bruist De Ronde Venen van de sport- en beweegactiviteiten voor 50-plussers. Hieronder vindt u en overzicht van alle activiteiten waaraan u kunt deelnemen:

Kijk voor verdere details en actuele informatie op:

www.sportinderondevenen.nl

Instuif Dag Tijdstip Data Accommodatie Plaats Sportaanbieder
Wandelen zaterdag en 

zondag
starten tussen 
08:00-13:00

14 juni en 15 juni Dorpshuis de Boei Vinkeveen Wandel Sport Vereniging 
Vinkeveen

Perfect Pilates maandag 09:15-10:15 2, 9, 16, 23, 30 juni Zaal Budo Ryu Blaauw 
(boven Karwei)

Mijdrecht J - Sports

Spel en Sport circuit maandag 10:00-11:00 2, 9, 16, 23, 30 juni Willisstee Wilnis Zomerfi t programma; 
Stg. Spel en Sport 55-plus

Perfect Pilates maandag 10:30-11:30 2, 9, 16, 23, 30 juni Zaal Budo Ryu Blaauw 
(boven Karwei)

Mijdrecht J - Sports

Spel en Sport maandag 19:45-20:45 2, 9, 16, 23, 30 juni Eendracht Mijdrecht Zomerfi t programma; 
Stg. Spel en Sport 55-plus

Tae Kwon Do maandag 21:30-22:30 2, 9, 16, 23, 30 juni Willisstee Wilnis Mastwijk Tae Kwon do

Perfect Pilates dinsdag 18:45-19:45 3, 10, 17, 24 juni Zaal Budo Ryu Blaauw 
(boven Karwei)

Mijdrecht J - Sports

Sportief wandelen dinsdag 19:00-20:00 3, 10, 17, 24 juni Start voor de Willisstee Wilnis Zomerfi t programma; 
Stg. Spel en Sport 55-plus

Hardlopen dinsdag 19:30-20:30 3, 10, 17, 24 juni Start Rendementsweg (tussen West-
hoekwonen en Garantiemeubel)

Mijdrecht AV de Veenlopers

Perfect Pilates woensdag 09:15-10:15 4, 11, 18 en 25 juni Zaal Budo Ryu Blaauw 
(boven Karwei)

Mijdrecht J - Sports

Chi - Kung (Chinese fi tness 
en energie training)

woensdag 10:30-11:30 4, 11, 18 en 25 juni Zaal Budo Ryu Blaauw 
(boven Karwei)

Mijdrecht J - Sports

Jeu de Boules woensdag 10:00-11:30 4, 11, 18 en 25 juni Hertha terrein Vinkeveen Zomerfi t programma; 
Stg. Spel en Sport 55-plus

Badminton woensdag 13:15-15:45 4, 11, 18 en 25 juni Willisstee Wilnis Zomerfi t programma; 
Stg. Spel en Sport 55-plus

Tae Kwon Do woensdag 21:00-22:00 4, 11, 18 en 25 juni Willisstee Wilnis Mastwijk Tae Kwon do

Meditatie / 
ontspanningstraining

woensdag 21:30-22:30 4, 11, 18 en 25 juni Zaal Budo Ryu Blaauw 
(boven Karwei)

Mijdrecht J - Sports

Badminton donderdag 20:00-21:00 5, 12, 19 en 26 juni Sporthal Phoenix Mijdrecht Veenshuttle

Meer bewegen voor 
ouderen

donderdag 13:30-14:30 5, 12, 19 en 26 juni Zwembad Blijdrecht Mijdrecht Zwembad Blijdrecht

Badminton donderdag 20:00-21:00 12, 19, 26 juni en 
3 juli

Dorpshuis de Boei Vinkeveen BV Kwinkslag

Tafeltennis vrijdag 16:00-17:00 6, 13, 20, 27 juni Willisstee Wilnis Zomerfi t programma; 
Stg. Spel en Sport 55-plus

Basketbal vrijdag 20:00-21:00 6, 13, 20, 27 juni Eendracht Mijdrecht sv Argon Basketball

Cursus* Dag Tijdstip Data Accommodatie Plaats Sportaanbieder
50fi t Fitness maandag 10:00-11:00 2, 9, 16, 23 juni PK Sport Vinkeveen Vinkeveen PK Sport

Tennis dinsdag 10:00-11:00 3, 10, en 17 juni Tennispark Wilnis Wilnis TV Wilnis

Fitness donderdag 10:00-11:00 5, 12, 19 en 26 juni PK Sport Vinkeveen Vinkeveen PK Sport

Tennis donderdag 13:00-15:00 5,12, 19 juni TV Mijdrecht, naast bibliotheek Mijdrecht Tennis Vereniging Mijdrecht

Buikdansen (workshop) vrijdag 10:30-11:30 13 juni Willisstee, culturele zaal Wilnis Buikdansen met Petra

Nordic Walking vrijdag 16:00-17:30 6, 13, 20, 27 juni Parkeerplaats sporthal Phoenix Mijdrecht Leo Neuteboom

*Aanmelden voor een cursus / workshop is verplicht. Dit in verband met de indeling door de sportaanbieder.

BEWEEGT U VOLDOENDE?
Door voldoende beweging wordt u fitter en 
gezonder en dat merkt u in het dagelijks le-
ven. Wist u dat de beweegnorm inhoudt dat 
u een half uur per dag matig intensief be-
weegt?
En dat u daarvoor echt niet dagelijks naar  de 
sportschool hoeft ? Er zijn veel andere mo-
gelijkheden waar u misschien nog niet aan 
gedacht heeft. Huishoudelijke taken, bood-
schappen doen op  de fiets en na het eten een 
blokje om dragen bij aan uw gezondheid.
Daarnaast worden tal van laagdrempelige 
sport- en beweegactiviteiten georganiseerd 
in uw eigen gemeente. Goed voor de gezond-
heid, maar ook erg gezellig!

HOE WERKT HET?
Alle noodzakelijke producten, zoals rackets 
en jeu-de-boulesballen zijn op de locatie aan-
wezig. Denk wel zelf aan makkelijke kleding, 
goede schoenen en bijvoorbeeld een flesje 
water (let op: bij tennis geen schoenen met 
zwarte zolen).

INSTUIVEN
Tijdens een instuif ontdekt u de beweegmo-
gelijkheden in uw eigen gemeente. Heeft u 
bijvoorbeeld wel eens jeu de boules gespeeld 
in het park? Of wilt u recreatief badmin-
tonnen? Een instuif is een laagdrempelige 
manier om kennis te maken met sport- en 
beweegactiviteiten. Iedereen kan op elk mo-
ment meedoen.
Het voordeel van een instuif is dat u er ook 
meerdere kunt proberen! Zo kunt u eenvou-
dig ontdekken welke manier van bewegen 
bij u past. En werkt u meteen aan uw gezond-
heid!

CURSUSSEN
Naast de instuiven worden cursussen aan-
geboden die u de mogelijkheid bieden een 
sport te leren kennen en de basistechnieken 
onder de knie te krijgen.

MEEDOEN?
Wilt u meedoen met een activiteit of
cursus?

Meldt u dan aan via:
1. het aanmeldformulier
2. via de website:
     www.sportinderondevenen.nl door op de
     aanmeldbutton op de homepagina te
     klikken en het inschrijfformulier in te vullen
3. via sportconsulent Erik Leus,
     info@sportinderondevenen.nl
     of 06 - 43 09 39 29.

KOSTEN
Deelname kosten zijn €r3,50 per keer.
Kosten voor de cursussen tennis en 50fit fitness 
bedragen €r10,- voor de hele cursus.

RABOBANK
Levert u het aanmeldformulier in bij de
Rabobank Veenstromen (Bozenhoven 93, 
Mijdrecht), dan krijgt u ook nog eens
een leuk  welkomsgeschenk.

Is ‘Juni Beweegt’ geschikt voor u?
‘Juni Beweegt’ is geschikt voor iedereen die kennis wil 
maken met nieuwe sport- en beweegmogelijkheden in De 
Ronde Venen. De  instuiven zijn gericht op AANGEpAST 
BEWEGEN, DOOR ZIEKTE Of BEpERKING.
Iedereen kan meedoen aan de instuif, ook als u beperkt bent 

door een chronische aandoening of een functiebeperking. 
Uw leeftijd is niet belangrijk. Het is wel belangrijk dat u van 
te voren de begeleider inlicht, zodat deze rekening houdt 
met uw situatie.



Mijdrecht - Op vrijdag18 april was 
het weer feest in OBS de Trekvogel. 
Dit jaar was het thema een echte 
Hollandse Avond en alles was weer 
uit de kast gehaald om er een ge-
weldig feest van te maken. Zo was 
de gehele school oranje en rood-wit-
blauw versierd en konden de kinde-
ren in elk lokaal spelletjes doen zo-
als sjoelen, bingo, koekhappen, ei-
eren rapen, ballen gooien en grab-
belton. Daarnaast was er bijvoor-
beeld ook een Oudhollandse poffer-

tjeskraam en kon er een oliebol, ap-
peltaart of overheerlijke rookworst 
gegeten worden. De borrelnootjes 
en stukjes kaas met vlaggetjes ont-
braken evenmin. 
Schminken was er ook weer bij en 
al gauw liepen veel kinderen nog 
mooier door de school dan aan het 
begin van de avond. Heel populair 
was ook de karaoke met Holland-
se hits. Dat sommige leerkrachten 
af en toe even meezongen maak-
te dat het echt een feestavond was 

voor iedereen. 
In de centrale hal stond het rad van 
fortuin opgesteld en een paar keer 
gedurende de avond vond er een 
loterij plaats. Deze loterij was weer 
even spannend door de geweldige 
presentatie van meester Ton. 
De opbrengst van de avond was € 
1500 euro en deze gaat naar de Sint 
Angelineschool in Tamarin, Surina-
me. Een geweldig eindresultaat van 
een grandioos feest in OBS de Trek-
vogel!
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Grandioze feestavond in 
OBS de Trekvogel

De Schakel verzamelt veel 
geld voor kinderbijbels
Vinkeveen - De kinderen van De 
Schakel zijn de afgelopen weken op 
‘ontdekkingstocht’ gegaan. Zij heb-
ben gewerkt rond het thema ‘Ont-
dekt’: er valt nog zo veel te ontdek-
ken! De Schakel heeft de leerlingen 
met een vergrootglas laten kijken 
naar de wereld, de natuur en de Bij-
bel. Elke groep werkte op zijn eigen 
niveau. Zo waren de kleutergroe-
pen bezig met de veranderingen in 
de natuur van bijvoorbeeld een rups 
tot vlinder. Groep 7/8 daarentegen 
werkte over het innerlijk van men-
sen. Elk kind maakte zijn eigen hart 
op papier met daarbij een foto van 
de achterkant van zijn/haar hoofd. 
De hele school heeft ook een voor-
stelling bezocht in De Boei van Tho-
mas van den Berg. Hij speelde de 
voorstelling Oost West.  Het verhaal 
is gebaseerd op de gelijkenis van de 
verloren zoon. 
Omdat De Schakel ook andere kin-
deren in de gelegenheid wil stellen 
om God en de Heere Jezus te ont-
dekken is het project ‘Ontdekt’ ge-
koppeld aan het Baboesjka project 
van het Nederlands Bijbelgenoot-
schap (NBG). Onder deze naam zet 
het NBG zich in voor Bijbelwerk in 
Oost-Europa. Er worden kinderbij-
bels uitgedeeld in weeshuizen in 
Armenië en Bulgarije. 

Talentenmarkt
Door middel van een grote talen-
tenmarkt in de school is er geld ge-
spaard voor kinderbijbels. Elk kind 
kon, met zijn/haar ouders, geld bij 
elkaar sparen door het inrichten van 
een marktkraampje. Het werd een 
heel diverse markt.
Er werden zelfgemaakte lekkernijen 
verkocht, er werd muziek gemaakt, 
er werden wedstrijdjes sjoelen ge-
organiseerd en meisjes konden hun 
haren laten invlechten. De avond 
werd drukbezocht. De zelfgemaak-
te kaarten en vrolijke zomerplan-
ten vonden gretig aftrek. Poeliers-

bedrijf De Haan had heerlijke sau-
cijzenbroodjes gesponsord en de 
Mc Gregor Fashion Group had kle-
dingbonnen ter beschikking gesteld 
voor een loterij. 
In totaal heeft De Schakel heeft de 
afgelopen twee weken maar liefst 
3080,35 euro bij elkaar gespaard 
voor Baboesjka. Dankzij De Scha-
kel krijgen 308 kinderen in Oost-Eu-
ropa hun eigen kinderbijbel! De op-
brengst zal zelfs nog hoger worden 
omdat er in de afsluitende kerkdien-

sten in de Gereformeerde kerk Vin-
keveen-Waverveen en de Hervorm-
de Gemeente van Vinkeveen gecol-
lecteerd is voor het Baboesjka pro-
ject.
Het waren leuke leerzame weken 
waarin kinderen en ouders weer 
zeer betrokken waren bij de school. 
Er is helaas ook een vervelende ont-
dekking gedaan en dat is de bru-
te inbraak vorig weekend. Gelukkig 
stond de opbrengst voor Baboesjka 
toen al veilig op de bank. 

Opa en Omadag op De
Schakel weer groot succes!

Vinkeveen - Op dinsdag 22 april 
jl. waren de opa’s en oma’s weer 
van harte welkom tijdens de twee-
jaarlijkse Opa en Omadag op PCB 
De Schakel. Vele grootouders gin-
gen, na de ontvangst met een kop-
je koffie en wat lekkers, weer terug 
in de schoolbanken. De lessen gin-
gen gewoon door. Zo konden de 
opa’s en oma’s hun kleinkinderen 
helpen met de moeilijke rekensom-
men en de spellingsoefeningen. In 
het computerlokaal lieten de leerlin-
gen van groep 8 zien op welke ma-
nier de computer geïntegreerd is in 
het onderwijs. De meesters en juf-
fen demonstreerden deze dag trots 
de werking van de digitale school-
borden. De vervanging van het ou-
de zwarte krijtbord voor een digitaal 
schoolbord is natuurlijk een gro-
te verandering ten opzichte van de 
manier van lesgeven van vroeger. In 
totaal hebben 125 opa’s en oma’s 
de school bezocht. 

De Pijlstaartschool helpt 
scholen in ‘The Gambia’
Vinkeveen - Openbare basisschool 
De Pijlstaart verhuisde op 4 maart  
naar een prachtig nieuw gebouw in 
dezelfde straat! Niet alleen het ge-
bouw was nieuw, ook werden leer-
lingen en onderwijzers verrast met 
onder andere nieuwe tafels, stoelen 
en kasten.
Via juf Thessa hoorde het bestuur 
van de stichting ‘The Gambian 
Children First’ dat het oude  meubi-
lair, dat nog in prima staat verkeer-
de, (gratis) beschikbaar was voor 
verzending naar scholen in Gam-

bia. Dat was een geweldig aan-
bod! Zo gebeurde het dat op een 
vrijdagmorgen de leerlingen van 
groep 8 onder leiding van meester 
Tom, juf Sigrid, juf Thessa en mees-
ter Jwandro al het meubilair uit de 
oude school hebben gesleept. Dat 
was zwaar werk! Op het schoolplein 
stond de container van bouwbedrijf  
Midreth klaar en alles werd zorgvul-
dig door meester Jwandro opgesta-
peld. Het wachten is nu op vervoer 
naar Gambia! Er werden veel foto’s 
gemaakt van deze grote verhuizing 

die zeker mee genomen zullen wor-
den naar Gambia om de kinderen 
daar te laten zien hoeveel werk er 
is verzet door de leerlingen van De 
Pijlstaart! De bedoeling is om ook in 
Gambia foto’s te maken van de aan-
komst van het materiaal op de scho-
len. Deze foto’s krijgen de kinderen 
van o.b.s. De Pijlstaart dan weer te 
zien. Op deze manier kunnen kin-
deren van verschillende wereldde-
len met elkaar meeleven! De dank 
gaat uit naar het team en de leerlin-
gen van o.b.s. De Pijlstaart!

Poldertrots viert meesters- 
en juffendag
Waverveen - Nadat de Polder-
trots uit Waverveen vorig jaar zo’n 
overweldigend succes had met de 
meesters- en juffendag werd er dit 
jaar weer met spanning naar uitge-
keken. De grote vraag was natuur-
lijk ‘hoe is het weer’, maar net als vo-

rig jaar waren de weergoden in op-
perbeste stemming en deden met 
het zonnetje hun uiterste best voor 
iedereen om de verjaardagen goed 
te kunnen vieren. Dit jaar was het 
thema ‘Wereldfeest’. Het school-
plein werd de avond ervoor versierd 

met vlaggen en slingers en toen de 
kinderen op school kwamen werd 
de sfeer er meteen ingebracht met 
vrolijke muziek. De kinderen wa-
ren ook schitterend verkleed in een 
keuze van een land; zo zag je na-
tuurlijk veel oranje, want Nederland 
is zo mooi van kleur, maar ook Chi-
na, Hawaï, Spanje, Oostenrijk, Enge-
land, Mexico en nog veel meer lan-
den waren vertegenwoordigd.

Alle leerkrachten en veel hulpou-
ders gingen verkleed wat de kinde-
ren zo leuk vonden. Zoveel cadeaus 
werden er gegeven en zoveel leu-
ke spellen werden er op het school-
plein gespeeld en na afloop kregen 
ze natuurlijk eerst een Amerikaan-
se hotdog en als klap op de vuur-
pijl kwam de IJsbeer uit Vinkeveen 
een ijsje uitdelen. Ook hun wereld-
paspoort kregen de kinderen mee 
naar huis.



Bob de Bouwer is op dit moment razend 
populair bij kinderen tot 8 jaar, zowel 
in Nederland als de rest van de wereld. 
Inmiddels heeft Bob de Bouwer ook zijn 
eigen cd uitgebracht waarmee hij alle 
hitlijsten bestormt. Tijdens het AJOC Fes-
tival 2008 krijgen alle kinderen de kans 
om met hun idool op de foto te gaan. En 
niet alleen met Bob de Bouwer, want Bob 
neemt zijn vriendinnetje Wendy ook mee! 
Zo hebben de kinderen een blijvende her-
innering aan hun ontmoeting met Bob de 
Bouwer en Wendy. Tijden: 13.00 – 13.45 
uur en 14.00 – 14.45 uur

Een goochelaar vonden we te saai, een 
clown zagen we niet zo zitten en een pop-
penkast al helemaal niet. De oplossing 
van AJOC: Jeroen’s Jeugdshow. Wat krijg 
je voorgeschoteld? In ieder geval veel hef-
tige, coole en gave dingen. Deze trendy 
show is voor de jeugd, en voor iedereen 
die zich cool voelt. Een aantal onderdelen 
uit Jeroen’s Jeugdshow zijn bijvoorbeeld 
‘Miss Jeroen’s Jeugdshow’, ‘Hits for Kids’ 
en ‘Dancing with yourself’. Kortom, deze 
show belooft spektakel voor de jeugd (en 
iedereen die zich jeugdig voelt).

De kleintjes van dansschool Nicole zijn 
alweer weken aan het oefenen. De span-
ning begint te stijgen, want binnenkort 
mogen ze heel Mijdrecht en omstreken 
laten zien wat zij kunnen. Zorg dus dat je 

FESTIVAL9, 10, 11, & 12 mei 2008

Jeroen zal de Spektakeldag om 
12.00 uur openen met zijn Je-
roen’s Jeugdshow. Dit is een 
trendy show voor de jeugd en 
voor iedereen die zich cool 
voelt. 

Na deze Jeugdshow zullen er 
optredens van Showballet ‘Ni-
cole’, en een optreden van De 
Steupels te zien zijn. 
Dan is het tijd voor wat illusie. 
Manro & Lois zullen iedereen 
meenemen in een wereld van 
magie en illusie. 

Speciaal voor de kinderen en 
andere fans heeft de organi-
satie van het AJOC Festival Bob 
de Bouwer uitgenodigd. Bob 
de Bouwer zal zijn vriendinne-
tje Wendy meenemen en sa-
men poseren ze met iedereen 
die maar wil voor de fotograaf. 
Deze foto is dus een blijvende 
herinnering aan een geweldige 
Spektakeldag.

Rond de klok van half drie is het 
tijd om de tent helemaal uit z’n 
dak te laten gaan. De meiden-
groep KUS zal haar liedjes als 
‘Topje van mijn zus’,   ‘Lekker 
Ding’ en ‘Allereerste Kus’ zeker 
niet overslaan. De meiden van 
KUS zullen dan het podium ver-
laten voor de reptielenshow Les 
Torrez. Ben je niet bang voor kro-
kodillen, slangen en vogelspin-
nen? Ook als je wel bang bent 
mag je dit niet missen, de rep-
tielen komen het podium niet af. 
Tenslotte zal Jack in the Box laten 
zien wat hij kan. En ook De Steu-
pels komen nog een keer langs. 
Niet alleen binnen is er van alles 
te beleven tijdens de Spektakel-
dag. Ook buiten zijn er allerlei 
activiteiten voor jong en oud.  Je 
kunt bijvoorbeeld meedoen aan 
de competitie autobandhangen. 
Wie blijft er het langste in een 
autoband hangen?

Boogschieten behoort ook tot de 
activiteiten van de Spektakeldag. 
Nieuw dit jaar is het parasailen. 
Een geopende parachute wordt 
door een auto voortgetrokken. 
Hierdoor zweeft de parachutist 
door de lucht. Liever iets minder 
uitdagend? Neem dan een kijkje 
vanuit de lucht door een helikop-
tervlucht te maken. 
Natuurlijk zullen springkussens 
niet ontbreken. Ook de kinder-
boerderij is weer aanwezig. 
De kinderen kunnen de dieren 

Programma Spektakeldag 
AJOC Festival compleet
Al eerder maakte AJOC enkele activiteiten van de           
Spektakeldag die plaatsvindt op maandag 12 mei 
2008 bekend. Het hele programma van deze dag is 
op dit   moment helemaal compleet, en er is weer van 
alles te beleven voor jong en oud.

JEROEN’S JEUGDSHOW

aaien en met ze op de foto. De 
marktkramen met de oude am-
bachten zijn tevens van de partij. 
Zeker de moeite waard om even 
een kijkje te nemen!

Wat ook de moeite waard is om 
een kijkje te nemen is bij het 
GlasEntertainment. Je kunt ook 
zelf een blijvend glaskunstwerkje 
maken. Sneltekenaar Johan van 
Dam zal eveneens aanwezig 
zijn om van het publiek mooie 
karikaturen te tekenen.
De demonstratie van Radiogra-
fi sch bestuurbare model race-
wagens is nooit eerder vertoond 
op het AJOC Festival. Dit belooft 
een spannende demonstratie 
te worden. Ook de FMX show 
is een show om niet te missen! 
Kom je liever zelf in actie? Sla 
dan de combi action niet over. 
Deze saltro-4 trampoline is een 
spiderweb waar maar liefst 40 
deelnemers tegelijk zich kun-
nen vermaken. Je kunt ook nog 
plezier maken op de super sur-
vivalbaan.

Verder zullen er de hele dag 
doedelzakspelers op het terrein 
rondlopen om het publiek te ver-
maken.

Vanaf 17.00 uur is het buitenter-
rein niet meer toegangelijk voor 
publiek. Het AJOC Festival zal 
dan verder gaan in de binnen-
tent. Na de prijsuitreiking van de 
schommelaars staat de band 
Van Dattum op het podium. Je-
roen van der Boom zal daarna 
zijn hits ten gehore brengen. De 
BZB (Band Zonder Banaan) zal 
het AJOC Festival 2008 afsluiten.
Voor maandag 12 mei zijn er 
geen kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar. 
Maandag 12 mei betaal je €6,00 
entree bij het festivalterrein. Kin-
deren onder de 12 jaar hebben 
gratis toegang. Zorg dat je erbij 
bent!

Ook zijn er voor vrijdagavond 9 
mei en zondagavond 11 mei nog 
enkele kaarten beschikbaar. 
Heb je nog geen kaart? Bestel 
deze zolang het nog kan via de 
website www.ajoc.nl of op de 
avond zelf bij de entree.
Op vrijdagavond 9 mei treden 
Moke, Alain Clarke, en Jan Smit 
in concert op. Op zondagavond 
natuurlijk de Golden Earring met 
dit jaar de band Leaf in het voor-
programma.

Binnenprogramma
PROGRAMMA SPEKTAKELDAG

www.ajoc.nl

MEET & GREET MET BOB 
DE BOUWER EN ZIJN 
VRIENDINNETJE WENDY

SHOWBALLET ‘NICOLE’

op tijd in de tent bent, zodat je niks van 
hun optreden hoeft te missen.

Deze zeskoppige steelband uit De Kwa-
kel staat onder leiding van Carlos Lake uit 
Aruba. De band speelde voor het eerst 
in 2003 op het 75-jarig bestaan van Mu-
ziekvereniging TAVENU. Intussen is dit een 
bekende steelband, die overal waar zij 
speelt de boel laat swingen. Tijdens het 
AJOC Festival zal zij met nummers als ´la 
Coucaracha´ en de ´Lambada´ de tent op 
z´n kop zetten! De Steupels Live tijdens 
de Spektakeldag op het AJOC Festival: 
‘De Steupels’. Je kunt ze vergelijken met 
de welbekende Toppers, alleen dan met 
wat minder sterallures. Deze drie mannen 
Rob, Rob en Robert zullen een onvergete-
lijke show neerzetten.

Voor de illusieshow van Manro & Lois 
wordt iedereen uitgenodigd voor een 
magische reis in een wereld vol illusies. 
Zo zal onder andere te zien zijn hoe Lois 
zweeft en hoe dingen op een onmoge-
lijke manier verdwijnen. Manro & Lois is 
een duo dat goed op elkaar ingespeeld 
is en zal iedereen tot het einde weten te 
boeien. Kortom, een show die je niet mag 
missen!

De meidengroep KUS bestaat uit vier mei-
den: Anouk, Fleur, Meike en Monique. Al 
een aantal jaren geleden zijn zij bekend 
geworden met hun nummer 1-hit ‘Lekker 

Ding’. Daarna volgden nog meer num-
mers als ‘Allereerste Kus’ en ‘Topje van 
mijn zus’. Naast hun succesvolle theater-
show hebben ze gelukkig ook nog een 
plekje vrij in hun agenda voor het AJOC 
Festival. Zorg dus dat je hierbij bent en 
zing en dans lekker mee!

Ferry Torrez zal een heus reptielenspek-
takel verzorgen. Wat voor reptielen? 
Wurgslangen, krokodillen, leguanen en 
ook vogelspinnen zullen niet ontbreken. 
Nieuwsgierig geworden? Kom kijken naar 
de reptielenshow Les Torrez.

‘Jack in the Box’ is een lenigheidsact van 
een slangenmens. Dit is overigens geen 
geheel onbekende act op het AJOC Festi-
val. Vanwege het grote succes zal ‘Jack in 
the Box’ weer bij ons op het podium staan 
om iedereen te verbazen over zijn lenig-
heid.

Tijdens het AJOC Festival 2007 speelde 
deze band buiten in een podiumwagen 
vlakbij één van de biereilanden. Dit jaar 
staat de band binnen op het podium om 
iedereen vast op te warmen voor Jeroen 
van der Boom en BZB. Met nummers als 
‘Dani California’, ‘Rain on me’ en ‘How you 
remind me’ moet dat zeker
gaan lukken.

ILLUSIESHOW
MANRO & LOIS

STEELBAND TAVENU

KUS

REPTIELENHOW
LES TORREZ

JACK IN THE BOX

VAN DATTUM

Buitenprogramma
FMX SHOW

PARASAILEN

BOOGSCHIETEN

HOOGENDOORN
AUTOBANDHANGEN

GLASENTERTAINMENT:
WILLEM BUYSE

SUPER 
SURVIVALBAAN

Gegarandeerd spektakel waarvan ieder-
een versteld zal staan. Dát is de freestyle 
motorcross FMX show. Bekijk dit schouw-
spel en zie de enorme schans die de FMX 
rijders gebruiken voor hun spectaculaire 
sprongen. Dit zal een sensatie worden!

Een van de grootste spektakels tijdens de
Spektakeldag op het AJOC Festival is toch 
wel het parasailen. Met een geopende 
parachute word je door een auto voort-
getrokken. Hierdoor zweef je hoog in de 
lucht en kun je genieten van een prach-
tig uitzicht. Een uitdaging die je zeker aan 
moet gaan!

Een aantal coureurs zal een demonstra-
tie komen geven met hun radiografi sch 
bestuurbare modelracewagens. Dit zijn 
kleine racewagens die met een apparaat 
in de hand bestuurd worden. Ze zijn nog 
niet eerder op het AJOC Festival geweest 
en het belooft een spectaculaire demon-
stratie te worden.

De boogschietvereniging uit Aalsmeer 
geeft jullie de kans om te leren boog-
schieten. Hoe moet jestaan? Hoe houd je 
de boog vast? En hoe moet je schieten? 
De leden van de boogschietvereniging 

zijn aanwezig om jou uit te leggen hoe het 
boogschieten in zijn werk gaat.

Vorig jaar introduceerde het AJOC Fes-
tival een wedstrijd spijkerbroekhangen. 
Dit jaar zijn de spijkerbroeken vervangen 
door autobanden. Wie kan er het langste 
aan een autoband blijven hangen? De 
drie deelnemers met de beste tijd winnen 
een prijs in de vorm van een Irischeque. 
Doe mee en wie weet win jij één van de 
Irischeques! Powered by: 
Profi le Tyrecenter Hogendoorn

Een glasartiest bij hoge temperatuur. 
GlasEntertainment is een zeer originele 
vorm van entertainment, gesmolten uit 
een combinatie van vuur, glas, magic en 
Willem Buyse. Hij blaast in een zeer korte 
tijd een leuk glassouvenir, dat gepaard 
gaat met een spectaculaire show en uit-
leg over het ontstaan van glas. Je wordt 
op een leuke manier bij de show betrok-
ken en je blaast na tien seconden uitleg 
zélf een blijvend glaskunstwerkje.

De stoerste en pittigste baan van Neder-
land staat natuurlijk op het AJOC Festival. 
Deze survivalbaan heeft zowel een obsta-
kelmuur als een afmatrace. Wie durft het 
aan? Alleen voor echte diehards! 

DEMONSTRATIE
RADIOGRAFISCH
BESTUURBARE 
MODELRACEWAGENS
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MIJDRECHT 9, 10, 11, & 12 mei 2008

MUZIEK PROGRAMMA

KINDERBOERDERIJ EN
OUDE AMBACHTEN

COMBI ACTION
& SPIDER WEB

SUPERTREIN

HELIKOPTERVLUCHT

Voor de kleintjes onder ons zijn er na-
tuurlijk weer de nodige springkussens 
aanwezig op het AJOC Festival. De kids 
kunnen op de Piratenboot bijvoorbeeld 
lekker klimmen, klauteren en springen. 
Ook zullen de zweef- en draaimolens niet 
ontbreken!

Zoals tijdens elk AJOC Festival mag ook 
dit jaar de kinderboerderij niet ontbreken. 
Hét moment voor de kinderen om met de 
dieren te knuffelen en op de foto te gaan. 
Dit jaar zullen er in de kinderboerderij ook 
ezels en zelfs een kameel aanwezig zijn!
De kramen met de oude ambachten ho-
ren ook bij de spektakeldag. Een aantal 
werklieden zal u hun oude ambacht laten 
zien. Sneltekenaar Johan van Dam zal op 
het buitenterrein van het AJOC Festival 
plaatsnemen. Je kunt voor hem poseren 
en hij zal er zeker iets bijzonders van ma-
ken. Ook als jij je niet wilt laten tekenen 
moet je even langs Johan lopen. Je kunt
dan kijken wat hij aan het tekenen is en je 
kunt je vermaken met het bekijken van zijn 
tekeningen van bekende Nederlanders.

De Saltro-4-trampoline is een topattractie! 
Op deze bungee-trampoline kunnen drie 
deelnemers tegelijk hun kunstje vertonen. 
Daarnaast is er de Spider Web, een acht 
meter hoge toren die bestaat uit een tien-
tal verschillende ringen waartussen alle-
maal elastieken gespannen is. Kinderen 
kunnen door en via deze elastieken naar 
de top en weer naar beneden klauteren.

Dit is een speciaal springkussen, in de vorm 
van een trein, en maarliefst zesentwintig 
meter lang met een locomotief waar je 
doorheen kunt kruipen. Daarnaast heeft 
de supertrein ook nog eens drie speelwa-
gons. Doedelzakband De Saint Andrews 
Pipe Band uit Rotterdam komt de muziek 
op het buitenterrein van het AJOC Festival 
verzorgen. Totaal iets anders dan jullie 
gewend zijn, maar daardoor niet minder 
leuk. Deze doedelzakband speelt traditio-
nele Schotse doedelzakmuziek. Zij treden 
op in originele Schotse kledij. Wil je dit niet 
missen? Kom dan een kijkje nemen op de 
Spektakeldag.

Je hebt ook dit jaar weer de mogelijkheid 
om een helikoptervlucht te maken. Een 
rondje Mijdrecht, zodat je het festivalter-
rein of misschien je eigen huis van bo-
ven kunt bekijken. Even genieten van een 
prachtig uitzicht voor een speciale prijs 
van 25,- per persoon.

ATTRACTIES VOOR DE 
KLEINSTE BEZOEKERS

24-uur Schommelkampioenschap met 
STARKOO
Het is inmiddels een echte traditie geworden: ook dit jaar nemen tien enthousias-
te en dappere sportievelingen het tegen elkaar op tijdens het 24-uur schommel-
kampioenschap! De deelnemers teisteren weer, wind en dronken toeschouwers 
en proberen in 24 uur allemaal de meeste slagen te maken en zo de hoofdprijs 
van 350,- in de wacht te slepen. De slagen worden gemeten met professionele 
apparatuur en tellen pas als het hele slagen zijn. Het is dus een spannende strijd! 
Vorig jaar won Mark de Vos, werd Gerard Timmermans 2e en Theo van de Pouw-
kraan mocht de 3e prijs in ontvangst nemen. Wie durft het dit jaar tegen hen op 
te nemen?
Op zondag 11 mei om 16.00 uur stappen de schommelaars op en zij worden 
daarbij muzikaal ondersteund door Starkoo. Starkoo is bekend van zijn hits ‘Laat 
me nu toch niet alleen’, ‘Zo ver weg’, ‘Ik wil je’, ‘Mag ik naar je kijken’ en ‘Dat ben 
jij’. Starkoo is door zijn vele enthousiaste optredens uitgegroeid tot een zeer be-
langrijke naam in het partycircuit. Niet voor niets werd hij 4 keer uitgeroepen tot de 
beste Partyartiest van Nederland! Het optreden van Starkoo is helemaal gratis en 
is dus een goede reden om de schommelaars een ‘duwtje in de rug’ te geven!
Aanvang: 15.30 uur, kosten: GRATIS!

Vrijdag 9 mei staan Moke, Alain Clark 
en Jan Smit op het programma van het 
AJOC Festival!
De succesvolle nieuwkomer Moke bestaat uit een vijftal stoere mannen die écht 
kunnen rocken. Nog voor hun eerste album uitkwam mocht de band twee avon-
den op rij de show van de Britse muzikant Paul Weller openen in het legendari-
sche ‘Forum’ in Londen. Nadat het debuutalbum op het London Calling festival 
in Paradiso verscheen, kwam alles in een stroomversnelling. Twee bijna totaal 
uitverkochte tours, veel optredens op festivals zoals Lowlands en Appelpop en 
diverse TV-shows zorgen ervoor dat het publiek sneller groeit dan de band had 
verwacht. Topontwerper Karl Lagerfeld steekt de bandleden in de kleren, in com-
binatie met een award voor best geklede band: het kan niet op. Ook brachten ze 
twee singles uit die beide een hit werden (‘Last Chance’ en ‘Here Comes the Sum-
mer’). En zo opent Moke dit jaar het AJOC Festival 2008! Alain Clark verrast in 2007 
vriend en vijand met zijn krachtige soulalbum ‘Live it Out’. Alain Clark beschikt 
over een soulstem van de buitencategorie, eentje die doet denken aan Michael 
Jackson in zijn beste jaren. Echter, anders dan The King of Pop is Alain - inmid-
dels 28 jaar - wel volwassen geworden. Alain Clark scoort in 2007 twee megahits 
met ‘This Ain’t Gonna Work’ en ‘Father and Friend’. Tevens wint hij een Rembrandt 
Award en de Megaward 2007, de publieksprijs voor de meest populaire artiest 
of groep van het jaar. Met al deze successen op zak is Alain Clark helemaal klaar 
om alle podia en festivals van Nederland te veroveren. En zo dus ook het AJOC 
Festival. Je bent gewaarschuwd!! Naast Moke en Alain Clark staat Jan Smit op het 
programma voor vrijdag 9 mei. Jan Smit kennen we natuurlijk allemaal (onder 
andere van zijn optreden op het AJOC Festival 2007). Hij heeft een zwaar jaar 
achter de rug: met zijn stemproblemen heeft hij vele optredens moeten afzeggen. 
Gelukkig is hij terug en zal hij voor een van zijn eerste optredens het AJOC Festival 
aandoen. Het AJOC Festival is één van de weinige optredens waar Jan met zijn 
band komt spelen. Dat belooft dus een geweldig feest te worden!

Zaterdag 10 mei treden Dennis,               
Racoon, Stevie Ann, Silkstone, Anouk 
en VanVelzen op!
Iedereen kent de Zeeuwse band Racoon van nummers als ‘Feel like Flying’ en 
natuurlijk het mooie ‘Love you More’. In maart van dit jaar heeft Racoon een nieuw 
album uitgebracht: ‘Before you leave’. Al een week na de release bereikte het 
album de gouden status! De eerste single ‘Lucky all my life’ is daarnaast veel-
vuldig op de radio te horen. Op het AJOC Festival 2008 zal Racoon nummers 
van het nieuwe album spelen, maar natuurlijk worden ook de ‘oudere’ hits ten 
gehore gebracht! Anouk wordt al jaren beschouwd als de beste zangeres van 
Nederland. Ze heeft alle belangrijke prijzen, waaronder diverse European MTV 
Awards, Edisons, TMF Awards, 3FM Awards en een Gouden Harp inmiddels in 
haar prijzenkast staan. Drie jaar na de drievoudige platina plaat ‘Hotel New York’ 
is Anouk weer helemaal terug met ‘Who’s Your Momma’: een album waarmee ze 
nog eens onderstreept dat er maar één Anouk is. Anouk treedt in 2008 slechts 
op enkele festivals op, en het AJOC Festival is er daar één van. En daar zijn we 
trots op!

Zondag 11 mei staan Leaf en Golden 
Earring op het AJOC-podium!
Zondagavond speelt de aanstormende, talentvolle band Leaf. Leaf is ontstaan 
in 2005, toen vijf rockacademiestudenten besloten een band op te richten. Met 
de zomer in hun hoofd zijn ze zonnige liedjes gaan schrijven en –het lijkt wel een 
mooie droom- daar succesvol mee geworden. De eerste nummers van de cd ‘Life 
is a beach’ zijn ook echt op het strand opgenomen. Na het winnen van De Tele-
graaf talentenjacht in 2007 is Leaf offi cieel doorgebroken met hun single ‘Wonder-
woman’. Inmiddels is ook de tweede single ‘New song’ een succes. Barry, Rinus, 
George en Cesar zijn de jaarlijkse terugkerende toppers van het AJOC Festival. 
Golden Earring staat al jaren aan de top van de Nederlandse rock. Van de vele 
hits die deze mannen hebben gescoord, zijn dit er slechts een paar: ‘When the 
lady smiles’, ‘Radar Love’, ‘Twilight Zone’, en ‘The devil made me do it’. Golden Ear-
ring is de sfeermaker van het AJOC Festival en staat dit jaar voor de zeventiende 
keer op het programma.
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OPEN TAFEL   De volgende open tafel is donderdag 
29 mei 2008 in verzorgingshuis Gerardus Majella 
te Mijdrecht. Aanmelden voor deze open tafel kunt 
u bij mevr. Z. Kranenburg, uitsluitend op dinsdag 20 
mei tussen 9.30 en 10.30 uur. Tel. 287942. Kosten  
r8,50, incl. 1 drankje. Dit is tevens de laatste open 
tafel van het seizoen. Vanaf september organiseren 
we weer open tafels. Intussen kunt u terecht bij Het 
Kookpunt op iedere 2e vrijdag van de maand (zie 
activiteitenkalender onder aan deze bladzijde.

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

activiteiten in mei 2008

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

iedere 
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUIS-
ZAAL

GERARDUS 
MAJELLA

ZUIDER-
HOF

VINKEN-
OORD

MARIA
OORD

(Brinkzicht)

OVERIGE

* Stichting De Baat
telefoon 0297-230280
www.stichtingdebaat.nl

* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 80
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@stichtingdebaat.nl

* Stichting ‘Thuis Sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.  

* Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ)
Telefoon 0900 - 1838

Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
   Verzorgingshuis

* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten

* Thuiszorgwinkel Vitaal
   Hofland 6, Mijdrecht
   Telefoon   27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30  - 15.00 uur
en  zaterdag van  9.00 - 13.00  uur

* Huisartsenpost 
Telefoon 0900-470 1 470 
Houd uw gegevens gereed.

* Steunpunt Mantelzorg 
Telefoon 23 02 80

* Stichting ‘Spel en Sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules
• Koersbal
• Volksdansen
• Zitgymnastiek
• Zwemmen 

Voor aanmelding en informatie:
telefoon 28 55 90

Voor meer informatie over de Plus Bus en 
aanmelding kunt u contact opnemen met 
de servicepunten in de gemeente.

U kunt bij het Servicepunt terecht 
voor het aanvragen van: 
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
en met vragen over:
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• financiële diensten van Rabobank Veenstromen

Servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN Mijdrecht
openingstijden ma t/m do van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
openingstijden ma t/m do. van 9.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
openingstijden: ma t/m vr. 9.00 tot 13.00 uur
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl 

Algemeen telefoonnummer: 0297-587600
www.servicepuntderondevenen.nl

Mobiel Servicepunt (iedere wo.): 06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef, 
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella en 
Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht (oneven weken)

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente De 
Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank Veenstromen, 
Stichting De Baat, Stichting Zorgcentra De Ronde Venen 
en Zuwe Zorg.

Het Servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend 
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar, 
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan 
in het Servicepunt een afspraak gemaakt worden met een 
adviseur van Rabobank Veenstromen.

SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EW Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
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STICHTING  SAMENLEVEN DE BAAT

ACTIVITEITEN
VAN

DE BAAT

‘s Morgens zingen 
koor Komzaal

14.00 Koersbal
(Koepelzaal)
‘s middags

Biljarten Komzaal

‘s Morgens 
Gymnastiek

Komzaal

‘s Morgens 
Handwerken

Rode Kruis
Komzaal

09.30
Koersbal
St. Spel &
Sport 55+

09.00
Biljarten

10.30
Volksdansen

10.30
Stoelgym

09.30
Handwerken

Rode Kruis
10.30

Kun je nog
zingen?

09.30
Rozenkrans-

gebed
11.00-11.45

Stagym

Elke zaterdag
17.00
H. Mis

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00

Weeksluiting

13.15-14.30
Volksdansen

1e wo
14.00-16.00

Spelmiddag

2e & 4e wo
14.00-16.00

Div. activiteiten
Ouderen  buiten 
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00

Bingo

woensdag-
middag

Biljarten

10.15
Klaverjassen

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden

Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

Onze contactmorgen ‘Samen op weg’
wo. 21 mei  dhr. Dick Koeleman houdt
een presentatie over onze eigen regio.

Hij is medewerker van museum
‘In de Venen’

Ouderenmiddag in de Roeping
do.  8  mei Spelmiddag

do. 22 mei (?)  ???
aanvang 14.30 uur

PROGRAMMA
PLUSBUS

elke do.
14.00-16.00

Koersbal

do. 8 mei 10.00-11.00 
Rollator spreekuur

in Zuiderhof

15.30-16.15
Zitgymnastiek

Do 8 mei 10.00
Lidl of Plus en

koffie drinken bij
La Farola 

Vr. 9 mei 10.00 
C1000 en koffie

drinken La Farola
14.00 Aldi en

koffie drinken bij
La Farola

Vr. 9 mei 16.30
Pim’s eetcafe

Het Kookpunt

Vr. 16 mei 10.00
C1000 en koffie

drinken La Farola
14.00 Aldi en
koffie drinken

La Farola

Cinema 55+ Iedere 1e do. van de maand
Zuwe Maria-oord (Welzijnszaal) 4.- voor leden

en 5,- voor niet-leden.
Zaal open v.a. 14.00 uur

Steunpunt Mantelzorg
Elke 2e wo. v.d. maand Alzheimercafé in Zuider-
hof. Toegang v.a. 19.30. Progr. begint om 20.00

Mantelzorgsalon
Elke laatste vrij. v.d. maand van 14.00-16.00

in het Servicepunt te Mijdrecht

vr. 9 mei 17.00-20.00 
Kookpunt Eendracht

7 euro

wo. 7 + 21 mei 10.45
RABObankbus

Do. 22 mei 10.00
C1000 en koffie 

drinken La Farola
14.00 Boni en

markt en koffie 
drinken La Farola

vr. 9 mei 15.00
Weeksluiting

herv. kerk Wilnis

vr. 16 mei 15.00
Weeksluiting

Ontmoetingskerk Wilnis
vr. 16 mei

Glazenwasser

ma. 19 + 26 mei
14.00

Kaart/Spelmiddag

do. 22 mei 11.30
Grootmoeders-

tijd

vr. 23 mei 15.00
Weeksluiting

Herv. kerk
Vinkeveen

di. 27 mei 19.30
Optreden Con Amore

wo. 28 mei 14.00
Klooster mode

vr. 30 mei 15.00
Weeksluiting

Janskerk
Mijdrecht

do. 15 mei en 29 mei
14.00

Sjoelen
vr. 30 mei 14.00

Bingo

di. 13 mei 14.30 Bingo
wo. 14 en 28 mei

10.45-11.15
Rabobank/
servicepunt

do. 15 mei 13.30
Bewoners-wensendag

do. 15 mei 17.30
Gez. broodmaaltijd

bewoners

ma. 19 mei 13.45
Kaarten

di. 20 mei 14.30
Sjoelen

vr. 23 mei 10.30
Dieren ‘op  bezoek’

di. 27 mei 09.30
Decibel

hoortoestellen

wo. 28 mei 12.00
Gezamenlijke

maaltijd

do. 29 mei 12.00
Open tafel

vr. 30 mei 15.30
Café Hans

19 mei
14.30-16.00

Quizmiddag

wo. 7 mei
14.30-16.00

Knikkerspel

do. 8  mei 10.00-11.00
Rollatorspreekuur

do. 15 en 29 mei
14.30-16.00

Creatief

vr.  16 mei
19.00-20.00

Eucharistieviering

do. 22 en 28 mei
12.00-15.30
Uitstapje:

pannenkoeken eten

za. 31 mei
14.30-16.00

Spelmiddag

wo. 7 mei 19.00
Bingo

do. 8 mei 14.00
Film- en muziek

middag
di. 13 mei 14.30

Bingo

za. 24 mei
10.30

Koffieconcert

do. 29 mei 14.00
Koffieconcert met 

cello en piano

Vr. 30 mei 10.00
C1000 en koffie

drinken bij La Farola
14.00 Aldi en koffie 

drinken  bij La Farola

Nieuw Voor inwoners
Wilnis 1x per 14 dgn 

boodschappen doen in 
het oude dorp en koffie

in Servicepunt
di. 20 mei 13.00  3.-

do. 8 mei 14.30
Film  Sound of Music

prijs 10.-

do. 15 mei 10.00
De Meijetuin

Een prachtige tuin 
met theehuis bij de 

Nieuwkoopse Plassen
prijs 14.-

vr.   23 mei 10.00
Geitenboerderij 

De Ridammerhoeve
in het A’damse bos

prijs  8.-
 

do. 29 mei 11.00
Pasar Malam Besar

in Den Haag.
Een keur van stalletjes, 

lekkere hapjes
prijs 31.-

 

Nieuw: speciaal voor oudere inwo-
ners van Wilnis, een nieuwe dienst ge-
naamd:

‘Kom over de brug’
Stichting De Baat biedt een nieuwe dienst 
aan van de PlusBus voor de oudere inwo-
ners van Wilnis. Na de dijkdoorbraak is 
er een nieuwe voetgangersbrug gekomen 
tussen Veenzijde I en het oude dorp.
Deze brug is niet zo gebruiksvriendelijk 
voor de ouderen van Wilnis. De Plusbus 
biedt u 1x per 14 dagen de mogelijkheid 
om in de Dorpsstraat boodschappen te 
gaan doen.

De eerste keer zal zijn op dinsdag
20 mei.
Vanaf 13.00 uur begint de bus met het 
ophalen van de klanten thuis met een her-
kenbare bus waarin maximaal 5 personen 
kunnen. Er gaat altijd begeleiding mee om 
mensen te helpen. Na het boodschappen 
doen, kan er gezamenlijk koffie gedronken 
worden op het servicepunt in de Dorps-
straat. Vervolgens wordt de klant (met de 
boodschappen) weer naar huis gebracht. 
Verder is er in de bus ook plaats voor rol-
lators of rolstoelen.
De kosten voor deze dienst bedraagt  
r3,00. U kunt zich opgeven voor deze 
dienst bij de servicepunten in De Ronde 
Venen. Deze zijn te bereiken op één cen-
traal nummer 0297-587600

Kom op 8 mei bij Cinema 55+ 
een mooie film bekijken

De Ronde Venen heeft haar filmhuis ge-
kregen. Stichting De Baat en Zuwe Maria-
Oord organiseren maandelijks filmvoor-
stellingen onder de naam Cinema 55+. 
Cinema 55+ vertoont films gericht op 
mensen boven de 55, maar iedereen is 
welkom. Vanaf 14:00 uur is de zaal open 
en de voorstelling start om 14:30 uur. Na 
afloop van de voorstelling is gelegenheid 
tot napraten in Brinkzicht. 

Cinema 55+ zal ook in 2008 weer leuke, 
mooie en ontroerende films draaien. Dit is 
iedere eerste donderdag van de maand. 
Maar in verband met Hemelvaartsdag is 
het deze maand een week verzet. U bent 

op 8 mei weer van harte welkom in de 
Welzijnszaal van Zuwe Maria-Oord aan de 
Herenweg 69. Een kaartje voor de voor-
stelling kost r4,- voor leden en r5,- voor 
niet leden, dit is inclusief een consumptie 
in de pauze. De zaal gaat om 14.00 uur 
open, maar voor die tijd kunt u ook een 
kopje koffie in Brinkzicht nuttigen.

Lid worden kan aan de zaal of bij de ser-
vicepunten. Door lid te worden steunt u dit 
initiatief en krijgt u korting op de kaartjes 
voor de voorstelling. Het lidmaatschap 
kost 7,50 per jaar en u krijgt dan 20 % 
korting per voorstelling. U kunt ook aan-
geven welke films u graag zou willen zien 
en u wordt op de hoogte gehouden welke 
films er vertoond zullen worden.

Als u nieuwsgierig bent naar de titel van 
de film kunt u deze bij de servicepunten 
opvragen. Ook het reserveren van kaart-
je kan bij de servicepunten tel. 0297-
587600 of  de receptie van Maria-Oord 
0297-219319.
Via de e-mail kan ook:
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
of receptiemo@zuwe.nl. 

Rollatorspreekuur

Op donderdag 8 mei aanstaande 
is er weer een ROLLATORSPREEK-
UUR in verzorgingshuis Zuiderhof in 
Vinkeveen. U kunt tussen 10.00 en 
11.00 uur terecht voor alle (kleine) 
mankementen aan uw rollator en 
voor adviezen over het gebruik er 
van. De koffie staat voor u klaar.



    

Onze Koninginnedag is geweest. 
Vandaag, Hemelvaartsdag, re-
den wij genietend langs de fluit-
gekruide en koolgezade (alle-
maal biobloemen) bermen in de 
richting van Alphen aan den Rijn. 
Aan de Hoge Zijde, aan de zuid-
kant, is in een paar jaar een stad-
huis en een heel nieuw winkel-
, uitgaans- en verzorgingscen-
trum uit de grond gestampt. Dat 
is mooi. Ja! Ja! Op Koninginnedag 
waren wij deze keer niet vroeg in 
de straten. De weersvoorspellin-
gen lieten de mensen thuisblij-
ven tot de middag. Maar hier kre-
gen de mensen in de gaten dat 
de voorspelde regen alleen daar 
viel en toevallig niet hier. Dus de 
kleedjes met tweedehands ‘rom-
mel’, meer was het meestal niet, 
werden uitgespreid over de straat 
en een levendige handel begon.
Gezellig. Iedereen koopt voor de 
volgende Koninginnedag. Een 
leuke Koninginnedag-bezigheid. 
Zolder of schuur leeg, rommel op 
straat en soms nog een paar cen-
ten beuren. Da’s leuk. Ja! Ja! Da’s 
leuk voor de mensen Ja! Ja! Da’s  
leuk voor de mensen. Maar????? 
Wat doen we met de onverkoch-
te rest. Ja! Ja! In Amsterdam of 
Utrecht of….enz.. Wat moeten 
wij met de rest? Meenemen? 
Nou zeg, weer die troep naar zol-
der. We waren net zo lekker op-
geruimd. “Dat neem ik niet meer 
mee!! Dus! Ik laat het lekker op 
straat. De kopjes en borden smijt 

ik nog wel even kapot, want an-
ders neemt toch iemand het mee 
zonder te betalen. Ja! Ja! Oh! Oh! 
Wat zijn die bekrompen Neder-
landers toch een waterlanders. 
Alle brokken dus laten liggen, 
nietwaar? Wie moeten het dan 
opruimen? Nou: ”zeg hut is mè 
je moie proatjes,” “Wa”. Moeten 
soms de werkelozen en gehan-
dicapten die achtergelaten ben-
de op goan ruimen? “Da mos-
ten ze in de dertiger joaren ok al 
doen en doar kwem niks goeds 
von. Ja! Ja! Dus wie moeten de 
rotzooi van de Nederlanders op-
ruimen? Wie moeten ervoor zor-
gen dat ons land weer een beet-
je toonbaar is? U weet allemaal 
wie. U weet allemaal donders 
goed wie. Dat zijn de illegalen en 
minder bedeelden. Ik denk dat 
het wel om 50.00 mensen gaat. 
Als Verdonk en/of Wilders aan de 
macht komen, dan gaan die ge-
heid staken en dan krijg je Na-
pelse toestanden. Moet je zien 
als ze in Amsterdam of de an-
dere steden een week de straat 
niet schoonmaken wat een ben-
de het is. Ja! Ja!  Ja! Ja! Een puin-
hoop. Hemelvaartsdag was het 
weer schoon. Toch mooi. Wij heb-
ben heerlijk genoten van de we-
gen door de polders op weg naar 
Alphen aan den Rijn, (wat een 
groen is daar te vinden, wat een 
mooie oude bomen. Het nieuwe 
centrum is als het ware om die 
oude rode beuken en kastanjes 

heen gebouwd.) en vandaar naar 
het strand van Katwijk en op de 
terugweg nog even genieten van 
de laatbloeiende bollen. Als je het 
wilt zien, maar je moet vlug zijn, 
dan is het nog mooi in Nederland. 
Ja! Ja! Zeker, het is mooi. Nog 
wel. Ik kijk er altijd van op dat on-
ze politici zo makkelijk regels en 
verordeningen maken maar ze le-
veren er geen personeel bij. Kijk, 
als je een regel maakt moet je 
hem natuurlijk ook handhaven, 
anders is die regel niets waard en 
lapt iedereen hem aan zijn laars. 
Ik rij in Mijdrecht vanaf Bozen-
hoven de Prins Bernhardlaan in, 
in de richting van de Hoofdweg. 
Dan is het eerste wat je opvalt 
die schitterende 80/90-jarige ro-
de beuk. Prachtig. Wat een boom. 
Dat zo’n woningbouwvereniging 
Westhoek die nu weg wil hakken,  
hè. Onbegrijpelijk. Het zijn kanni-
balen. Je rijdt met een bocht de 
Hoofdweg op naar de apotheek. 
Dat gaat niet goed, want er komt 
van beneden een auto aan op 
jouw weghelft want er staan au-
to’s geparkeerd op zijn weghelft. 
Dat moet dus niet. Dat is gevaar-
lijk en hinderlijk voor fietsers en 
auto’s. 
Wat doet de wethouder? Wat doet 
die man? Hij neemt een besluit. 
Ja! Ja! Hij neemt een besluit. Zon-
der de Raad er in te kennen. Ja! 
Ja! Hij laat een stopbord plaat-
sen. Jawel! Niet een parkeerver-
bod. Nee! Nee! Een stopverbod. 
Terecht trouwens. Voor de veilig-
heid op de weg. En wat gebeurt 
er? Iedereen parkeert er gewoon 
of er geen bord staat.
Ja! Ja! Geen controlerend per-
soneel. Geen wetshandhavers. 
Jammer. Maar als wethouder voel 
je je wel behoorlijk ellig. Je staat 
gewoon als wethouder in je Jan-
sen en Tilanus. 
 

John B. Grootegoed
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ANBO Uithoorn start 
online trefpunt
Uithoorn - Senioren die willen e-
mailen en chatten met leeftijds-
genoten en samen of in clubver-
band afspraken willen maken om 
iets te ondernemen, kunnen van-
af 14 april terecht op de internetsite  
www.50plusnet.nl/anbotrefpunt.
Steeds meer senioren vinden hun 
weg naar internet en proberen 
daarmee hun wereld te vergroten. 
Ze zoeken er informatie, e-mai-
len met kinderen, kleinkinderen en 
vrienden. Zo’n zestig procent van de 
50-plussers surft al regelmatig op 
internet. En de speciale computer-

cursussen voor senioren kunnen op 
een steeds grotere toestroom reke-
nen. Ouderen zijn duidelijk met een 
inhaalslag bezig en ANBO Uithoorn 
speelt daar op in. 

Het online trefpunt van ANBO is 
aangesloten bij 50plusnet, een ini-
tiatief van Het Nationaal Instituut 
voor Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie (NIGZ). Het trefpunt 
is géén datingsite, maar biedt ruim-
te om bijvoorbeeld een sport- of uit-
gaansmaatje te vinden. Of om ie-
mand te zoeken die dezelfde hob-

by heeft.
ANBO Uithoorn organiseert plaatse-
lijk samen met andere organisaties 
van senioren belangenbehartiging, 
ondermeer als het gaat om de kwa-
liteit en kosten van zorg en dienst-
verlening, om vervoer, de bouw van 
seniorenwoningen en de verbete-
ring van de koopkracht van kwets-
bare ouderen in onze gemeente.

Voor meer informatie kunt u con-
tact op nemen met Peter W. van den 
Hoogen, secretaris, telefoon 0297 - 
566950.  

Een superskelter voor de 
familie Wielage
Uithoorn - Drie dolenthousiaste kinderen van de familie Wielage mochten afgelopen vrijdag hun nieuwe skel-
ter ophalen bij C1000 Reurings. Om deze skelter te kunnen winnen moesten er drie artikelen gekocht worden van 
Unox. Uit de vele ingeleverde kassabonnetjes werd de familie Wielage als gelukkige winnaar getrokken. Alweer een 
leuke actie van C1000 Reurings op het Zijdelwaardplein. Ook u kunt de aankomende weken meedoen.

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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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja!Ja!
Vuilnis

Ongenode gasten!
Mijdrecht - Zaterdagochtend 26 
april om ongeveer 9.00 uur, werd 
door het vriendje van onze doch-
ter ontdekt dat de kanteldeur van 
de garage een stukje open stond. 
Waarschijnlijk heeft iemand ‘s 
nachts flink aan de handle ge-
trokken en daardoor naar bin-
nen weten te komen. Doordat on-
ze vouwwagen ervoor staat, kan 
de kanteldeur maar ongeveer 40 
centimeter omhoog. De dader(s) 
moeten er onderdoor gerold zijn.
Vreemd was ook dat de frituur-

pan op de werkbank was neerge-
zet, want daar staat hij normaal 
nooit. Hij was enorm smerig en in 
de frituurpan lag nog een halve 
kroket. Er heeft iemand ‘s nachts 
gewoon kroketten uit de vriezer 
gehaald en staan frituren.
Er zijn nog meer etenswaren uit 
de koelkast weggenomen en en 
pot Chicken Tonight is open ge-
maakt en gedeeltelijk opgegeten. 
Daarbij is behoorlijk geknoeid, 
want de saus lag overal in de ga-
rage.

Voor zover wij weten is er, behalve 
de levensmiddelen, niets gesto-
len. Maar het idee dat daar toch 
een hele tijd één of meer mensen 
hebben gestaan, is geen prettige 
gedachte. Een bizar verhaal, dat 
zei ook de politieagent die kwam 
kijken. We zijn er toch behoorlijk 
van geschrokken en hopen dit 
nooit meer mee te maken.

Een ongeruste inwoner van 
Mijdrecht. Naam en adres bij 
redactie bekend.

Bezoek oorlogsveteraan aan 
inwoner van De Kwakel

De Kwakel - Afgelopen week-
end, dodenherdenking en bevrij-
dingsdag, heeft mijn buurman en 
tevens oom, Joost Klootwijk (76 
jaar) bezoek gehad van een 88-
jarige Engelse oorlogsveteraan, 
vergezeld van een camerman en 
een journalist van de BBC. 
Joost Klootwijk heeft als hobby 
het uitzoeken van neergehaalde
vliegtuigen in de 2e wereldoor-
log. Het uitzoeken houdt in: inter-
views met mensen die het heb-
ben zien gebeuren, de juiste lo-
catie, het juiste vliegtuig, het na-
zoeken in de archieven van de 
namen van de bemanning, over-
levenden van de crash etc. etc. 
Dit heeft hij voornamelijk in de ja-
ren 80 en 90 gedaan en daar ook 
verschillende documenten over 
geschreven.

Hobby
Door deze hobby heeft hij con-
tact gekregen met verschillende
overlevenden van de bewus-
te crashes, zo ook met deze be-
wuste oorlogsveteraan: Cy Grant 
uit Engeland. Inmiddels is het 
document over de crash van Cy 
Grant in boekvorm uitgekomen in 
een beperkte oplage. Hier heeft 
Hans, de zoon van Joost Kloot-
wijk, een belangrijke bijdrage 
aan geleverd. Afgelopen periode 
heeft Hans het boekje in het En-
gels vertaald en in samenwerking 
met de Heer Grant is dat nu ook 
gedrukt.
Deze Cy Grant heeft behoorlijk 
aan de weg getimmerd en is 6 
maanden geleden in contact ge-
komen met iemand van de BBC. 
Deze heeft er voor gezorgd dat 

er een onvergetelijke ontmoeting 
kon plaatsvinden tussen de heer 
Grant en de heer Klootwijk op 4 
mei 2008.

Bezoeken
De heer Grant heeft verschillen-
de bezoeken afgelegd, o.a. het 
graf van de omgekomen moeder 
van een gezin als gevolg van zijn 
crash, de plaats waar het vlieg-
tuig is neergekomen, hij heeft de 
dodenherdenking bijgewoond bij 
het monument in Kudelstaart en 
heeft een bezoek gebracht aan 
het museum CRASH, dat nu ver-
huisd is naar het Fort in Rijsen-
hout. Joost Klootwijk is betrok-
ken bij Crash. Alles is vastgelegd 

door de BBC. Gisteravond zijn ze 
met het vliegtuig weer vertrokken 
naar Engeland, nadat de heer 
Grant nog heerlijk een tukje had 
gedaan in een ligstoel in de tuin 
van Joost en Nel Klootwijk aan de 
Boterdijk 158 in De Kwakel, ter-
wijl de mannen van de BBC sa-
men met Joost Klootwijk nog en-
kele mooie ‘shots’ van De Kwakel 
wilden opnemen.

Dit heel in het kort over de afge-
lopen emotionele dagen.
Ik vind eigenlijk dat dit een plaats-
je verdient in de regionale krant.

Adry van Zanten uit 
De Kwakel

Wéér diamanten huwelijk, 
nu in Wilnis!
Wilnis - Voor wie het nog niet wist 
dat (veel) Rondeveners ‘oud’ kun-
nen worden en een lang en geluk-
kig huwelijksleven (kunnen) heb-
ben, is hier het volgende bewijs. 
Maandag 28 april jl. vierden Ger-
rit en Dionysia van Oudenallen-Ho-
gerwerf het heugelijke feit dat zij 60 
jaar gehuwd zijn. Het echtpaar, van 
wie ieder de tachtig jaren al breed 
is gepasseerd, woont nog zelfstan-
dig in hun mooie huis aan de Oud-
huijzerweg in Wilnis. Zestig jaar ge-
leden trouwden zij in het raadhuis 
van Wilnis, waar de toenmalige bur-
gemeester Van der Haar hen in de 
echt verbond. Het kerkelijk huwelijk 
werd in de Gereformeerde Kerk aan 
de Dorpsstraat ingezegend.
Gerrit van Oudenallen is op 23 maart 
1924 geboren in Woerdense Verlaat. 
Hij is het grootste deel van zijn leven 
werkzaam geweest bij het gelijkna-
mige bedrijf dat zijn vader een dik-
ke negentig jaar geleden heeft op-
gericht. Daar bracht hij het tot di-
recteur. In het bedrijf waren nog vijf 
broers werkzaam. Inmiddels is Van 

Oudenallen in andere handen over-
gegaan.
Gerrit stamt uit een gezin met negen 
kinderen. Van hen zijn er nu nog drie 
in leven. Dionysia is op 14 december 
1924 geboren in Wilnis in een huis 
dat ooit op het perceel stond waar 
zij nu woont. Dat had haar vader in 
1910 gekocht voor zegge en schrijve 
1.630 gulden. Dionysia komt uit een 
gezin met acht kinderen. Zij is het 
enige nog in leven zijnde familielid.
Het echtpaar heeft niet altijd in Wil-
nis gewoond, maar onder meer ook 
in Kockengen. Vervolgens twintig 
jaar aan de Oudhuijzerweg in de 
toen bestaande woning. Daar is ver-
volgens de huidige woning naast 
gebouwd. Die betrokken zij toen 
zoon Piet van Oudenallen met zijn 
gezin in het ‘oude’ huis ging wonen. 
Inmiddels is dat al weer 32 jaar ge-
leden. Gerrit geniet samen met zijn 
echtgenote al ruim twintig jaar van 
zijn welverdiend pensioen. Zij heb-
ben drie zonen en twee dochters 
die met elkaar voor tien kleinkinde-
ren hebben gezorgd. Inmiddels ge-

nieten ’opa en oma’ ook al van drie 
achterkleinkinderen. Op zomer-
se dagen varen ze samen met een 
of meerdere kinderen met de sloep 
naar ‘hun eiland’ op Vinkeveen waar 
ze volop genieten. 
Genieten deden zij ook zaterdag 
26 april toen zij samen met zeven-
tig andere genodigden in De Wa-
tergeus in Noorden hun diamanten 
huwelijksfeest vierden. Burgemees-
ter Marianne Burgman bezocht het 
diamanten bruidspaar traditiege-
trouw met haar felicitaties op de 
huwelijksdag en had er een gezellig 
samenzijn. Vanzelfsprekend waren 
er ook felicitaties van de Commis-
saris der Koningin in de Provincie 
Utrecht en namens Hare Majesteit 
Koningin Beatrix. De Nieuwe Meer-
bode feliciteert op haar beurt het 
echtpaar Van Oudenallen met het 
behalen van deze mijlpaal en wenst 
hen nog vele jaren in gezondheid en 
voorspoed toe. 
Probeer actief in de running te blij-
ven, dan komt het briljant vanzelf 
naar u toe!...



Regio - Het maakt niet uit wat je 
nou doet. Of het nu schilderen is, of 
tekenen, handwerken, boetseren of 
toneelspelen of nog honderd andere 
dingen. Belangrijk is dat je met iets 
van cultuur bezig bent en dat wil Di-
ny Kroon-Vis een impuls geven. Zij 
is zelf enthousiast geworden van 
het zelf maken van beelden maar 
dan wel met hele simpele materia-
len. Zo heb je wat ijzerdraad nodig, 
een rol aluminiumfolie, een verhar-
der en een oud T-shirt. Hoe kun je 
daar nu een beeld van maken vraag 
je jezelf af. Maar het is mogelijk en 
zelfs nog hele mooie beelden ook. 
Ze moeten als ze klaar zijn nog wel 
even afgebrusht worden en dan krij-
gen ze een soort roodgouden glans 
en zie je echt de plooien van het T-
shirt. Diny werd op het idee gebracht 
door Dorie van Dijk uit Nes aan de 
Amstel die met een stand stond met 
haar zelfgemaakte beelden tijdens 
het straattheaterfestival. Diny was 
zo enthousiast geworden dat zij een 
aantal dames heeft benaderd voor 
een workshop waarbij Dorie de in-
structie gaf en Diny als ondersteu-
nende factor. “Je kunt van alles zelf 
bedenken”, zegt Diny. De meeste 
dames hebben een vrouw gemaakt 
in verschillende houdingen, maar er 
is ook een vissertje bij en een tan-
go-danseres. De beelden zijn van-
af 5 mei te bezichtigen in de bibli-
otheek in Wilnis. Dorie vertelt: “Het 
is zo leuk om met zulke eenvoudige 
materialen te werken en dat je daar-
van dan zo iets moois kunt maken.” 
Maar er is nog een andere kunste-
nares met wie Diny contact heeft en 
wel Constance Cramer. Zij is twintig 
jaar geleden in aanraking gekomen 
met mandala tekenen.

Geen idee
“In die tijd was het nog niet zo be-
kend en ik had wat getekend en 

toen zei iemand tegen mij ‘dat lijkt 
wel mandala’. Ik had er toentertijd 
geen idee van wat dat was maar ik 
ben me er toen in gaan verdiepen 
en heb boeken gekocht en ben zelf 
verder gegaan met schilderen. In 
die tijd waren de boeken nog niet in 
kleur. Het woord mandala is Sans-
kriet voor cirkel met een kern zon-
der begin of eind. De meest beken-
de boeddhistische mandala’s komen 
voor in Tibet en India en worden ge-
bruikt als middel tot concentratie bij 
het mediteren. Ook de zandman-
dala wordt veel gebruikt. En in de 
Christelijke cultuur wordt de man-
dala gebruikt om de kathedralen te 
verfraaien zoals bij de Notre Dame 
en het labyrint van Chartres. Er zijn 
Keltische afbeeldingen met man-
dala en Islamitische mandala’s. Bij 
een aantal Indiaanse culturen wordt 

nog steeds gebruik gemaakt van het 
medicijnwiel. In onze westerse cul-
tuur was professor Carl Jung een 
belangrijk uitdrager van de manda-
la.” Constance vertelt dat je gauw bij 
mandala denkt aan iets in een wie-
rooksfeertje maar dat is helemaal 
niet nodig. “Je begint vanuit het niets 
en het wordt elke keer weer iets an-
ders. Je cirkelt om het middelpunt 
van de cirkel heen. Meestal teken 
je met kleurpotlood maar het kan 
ook met acrylverf of met herfstma-
terialen of andere dingen uit de na-
tuur zoals zand, stenen. Het schept 
vreugde en zelfs kinderen tekenen 
mandala’s. Overal om je heen zie je 
ook cirkels.” Na de heer Belmon-
te exposeert nu Constance Cramer 
met haar mandalatekeningen in de 
Willisstee en daar zijn haar tekenin-
gen te zien vanaf 1 mei. 

De Ronde Venen - Zaterdag 3 mei 
jl. vierde Eetcafé ’t Pruttelpotje haar 

vijfjarig bestaan met haar deelne-
mers, oud-deelnemers en alle vrij-
willigers.
Het ‘eetcafé’ is een ‘open eettafel’ 
waar mensen met een verstandelij-
ke beperking die op zichzelf wonen 
één keer in de veertien dagen ge-
zellig samen met anderen kunnen 
komen eten (telefonisch te bereiken 
op maandag 0648285422). 
Er werd groots uitgepakt, iedereen 
was uitgenodigd om om 11 uur aan-
wezig te zijn in pannenkoekenres-
taurant De Strooppot in De Hoef 
voor koffie met gebak.
Wat er daarna zou gaan gebeuren 
bleef een grote verrassing. Totdat 
er met veel lawaai tien motoren van 
het Motor Begeleiding Team en vijf-
tien Trikes van Trike Centrum Vinke-
veen de parkeerplaats opreden.
Ze werden namelijk getrakteerd op 

een rondrit op een trike!
Voor de deelnemers van ‘t Pruttel-
potje was het een complete verras-
sing, de spanning droop van sommi-
ge gezichten, anderen konden bijna 
niet wachten om op te stappen. 
Wow!! Durven we dit? Toch heeft ie-
dereen het aangedurfd. Geweldig! 
In twee groepen ging de optocht 
door De Ronde Venen. De 10 ver-
keersregelaars van het MBT-ers op 
hun motoren, onder leiding van de 
heer J Keevel, zorgden voor de ver-
keersveiligheid.
Het weer was schitterend, het wer-
den twee geweldige ritten. Na het 
spektakel was er tijd voor een over-
heerlijke pannenkoek, verzorgd door 
De Strooppot.
Kimberley van Leusden, studente 
fotovakschool, heeft alles op de foto 
vastgelegd en zorgt voor een leuke 
fotoherinnering voor iedereen. 
De reacties van alle deelnemers en 
vrijwilligers van Eetcafé ’t Pruttel-
potje waren eensluidend: “Gewel-
dig, een dag om niet snel weer te 
vergeten!” 
Onze grote dank gaat uit naar: Trike 
Centrum Vinkeveen, Verkeersleiders 
o.l.v. de heer J Keevel, Univé, Res-
taurant De Strooppot en Kimberley 
van Leusden.
Zonder hen was dit niet mogelijk 
geweest.
Het was fantastisch.
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Ruimtevaartproject op de 
Driehuisschool
Mijdrecht - Op de Driehuisschool is 
elk jaar een projectweek. Twee we-
ken voor de meivakantie stond deze 
week op de Driehuisschool voorna-
melijk in het teken van Ruimtevaart. 
De leerlingen hebben veel dingen 
gemaakt en geleerd over dit onder-
werp. 
In de groepen 1 en 2 hebben de 
leerlingen onder andere van kos-
teloos materiaal een astronaut ge-
maakt en van papier een raket. 
In de groepen 3, 4 en 5 hebben de 
leerlingen van papier een maan-
voertuig gemaakt. Dit voertuig kon 
vooruit doordat de leerling op een 
ballon moesten blazen en door het 
leeglopen van de ballon ging het 
maanvoertuig vooruit. 

Op donderdag 24 april was er voor 
deze groepen een wedstrijd om te 
kijken welk maanvoertuig het verste 
kwam. Daarnaast zijn in deze groe-
pen stripverhalen over de ruimte-
vaart afgeschreven en hebben de 
leerlingen veel geleerd over ver-
schillende planeten. 

Flessen
In de groepen 6, 7 en 8 moesten de 
leerlingen een plastic fles meene-
men. Deze fles mochten ze ‘sneller’ 
maken. Sommige groepjes maakten 
er zelfs een parachute bij.
Daarna werden de flessen gevuld 
met water en door een ventiel en 
een fietspomp werden de flessen 
afgeschoten op het schoolplein. Na 

de voorrondes in de klas mochten 
3 leerlingen van de groepen 6, 7 en 
8 tegen elkaar strijden. Naast deze 
wedstrijd zijn de leerlingen ook be-
zig geweest met dramalessen over 
de ruimte, zonnewijzers maken en 
hebben ze meer geleerd over pla-
neten. 
Op donderdag 24 april konden de 
ouders van de leerlingen alles bekij-
ken wat er gemaakt was in de klas-
sen. Dat was een groot succes. Een 
dank van deze school gaat mede uit 
naar de Technotheek die hun ma-
terialen heeft kunnen uitlenen. De 
leerlingen en leerkrachten van de 
Driehuisschool kunnen terugkijken 
op een geslaagd project over ruim-
tevaart!

Ludiek feest ter ere van 
het vijfjarige jubileum van
Eetcafé ’t Pruttelpotje

Belangrijk om met cultuur 
bezig te zijn

Eliboe laat zich gelden

Regio - Scouting groep Eliboe heeft 
het dit afgelopen weekend goed ge-
daan op de RSW (Regionale Scou-
ting Wedstrijden).

Van de negentien teams die mee-
deden, werden de Verkenners der-
de en het Vendel tweede.
Met dit eindresultaat mag het Ven-
del naar de LSW (Landelijke Scou-
ting Wedstrijden), jammer voor de 
Verkenners, maar alleen de eerste 
twee mogen door naar de LSW. Het 
avontuur begon allemaal op vrijdag-
avond en werd samen met de ou-
ders afgesloten op zondagmiddag 
met de prijsuitreiking.

In de tussentijd werd er gestreden 
tegen elkaar in diverse competities, 
waaronder: wie werkt het beste sa-
men, wie loopt het beste een hike 
(20 km lopen met diverse opdrach-
ten) enz., dit alles in groepsverband. 
Zelfs voor het snelst gaan slapen 
kreeg je punten (dit zou bij de mei-
den wel erg moeilijk zijn geweest). 
Omdat de meiden (Vendel) het net 
iets beter hadden gedaan dan de 
jongens (Verkenners) zullen de jon-
gens voor de dames een heus diner 
gaan bereiden. 
Al met al is de leiding van Eliboe be-
retrots op de jongens en meiden 
voor hun behaalde resultaat. 
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Geraniums, kramen en terrasjes

Veelzijdige Geraniumjaar-
markt zaterdag 10 mei in 
Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
10 mei vindt in Aalsmeer Centrum 
de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt 
plaats. Het hele dorp bruist van de 
activiteiten deze dag. Op het Raad-
huisplein staat de Geraniummarkt, 
in de Zijdstraat is er een jaarmarkt 
en op het Molenplein zijn er diver-
se activiteiten voor kinderen. De Ge-
raniumjaarmarkt duurt van 9.00 tot 
17.00 uur en wordt georganiseerd 
door KMTP Groei & Bloei, de win-
keliersvereniging Aalsmeer Cen-
trum en organisatiebureau Natural 
Solutions. De jaarmarkt en de Ge-
raniummarkt zijn twee jaar geleden 
samengevoegd tot één groot evene-
ment: de Geraniumjaarmarkt. Deze 
nieuwe combinatie blijkt zeer suc-
cesvol te zijn. 

Raadhuisplein
Op het Raadhuisplein en Drie Ko-
lommenplein vindt de Geranium-
markt plaats. Op de markt staan ui-
teraard vele kwekers met gerani-
ums in verschillende kleuren, soor-
ten en maten. De stand van KM-
TP Groei & Bloei bevindt zich na-
bij het beeld van Flora. Bezoekers 
kunnen hier hun gekochte produc-
ten in bewaring geven, zodat zij rus-
tig verder kunnen winkelen. U kunt 
zich hier ook aanmelden als nieuw 
lid van de KMTP, de leukste groen-

vereniging van Nederland. De gera-
niums worden door een deskundige 
jury beoordeeld op de kwaliteit. De 
beoordelingen van deze jury wor-
den bij de stands bekendgemaakt. 
Mevrouw M. Hoffscholte-Spoelder, 
beschermvrouwe van de Geranium-
markt, reikt rond 11.00 uur de prijs 
uit voor de stand met de beste kwa-
liteit en presentatie. Na bekendma-
king van de keuringsresultaten wor-
den deze aan de kramen bevestigd. 
Tussen 12.00 en 13.00 uur verzorgt 
Aalsmeers Harmonie een vrolijk bui-
tenconcert op het Raadhuisplein. 
Nieuw dit jaar is een terrasje op het 
Raadhuisplein, de plek om even te 
genieten van een lekker kopje kof-
fie of een drankje.

Kinderplein 
Het Molenplein wordt ingericht als 
‘kinderplein’ met o.a. een zweefmo-
len en een springkussen. Vanwe-
ge Nationale Molen en Gemalen-
dag zijn de drie Aalsmeerse molens 
de hele dag geopend. Korenmolen 
De Leeuw in de Zijdstraat is zater-
dag 10 mei vanaf 10.00 uur geopend 
voor bezichtiging. In de winkel op de 
begane grond van dit ‘levende’ mo-
nument kunt u ook het eindproduct 
van de molen kopen: verschillen-
de soorten meel om thuis uw eigen 
brood te bakken.  

Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide jaar-
markt gehouden. De hele Zijdstraat 
staat vol met kramen, waar zeer uit-
eenlopende koopwaar te verkrij-
gen is. Van sieraden tot kleding en 
van tassen tot gereedschap; er is 
voor iedereen iets bij. Naast de vele 
standwerkers zijn ook verschillende 
winkeliers en verenigingen verte-
genwoordigd met een kraam. In de 
Zijdstraat zijn voldoende mogelijk-
heden voor een hapje en een drank-
je. Er staan diverse karren met frie-
ten, poffertjes en andere lekkernij-
en. Natuurlijk kan men ook een ter-
rasje pikken bij een van de horeca-
zaken in het centrum.
De Geraniumjaarmarkt belooft al 
met al een uitgebreid en bijzonder 
gezellig evenement te worden. De-
ze markt op zaterdag 10 mei vindt 
plaats van 9.00 tot 17.00 uur. Ide-
aal om inkopen te doen voor moe-
derdag! Parkeren is mogelijk op het 
Raadhuisplein (gedeeltelijk), het 
Praamplein en op de  parkeerplaats 
achter de Rabobank, deze laatste 
twee zijn te bereiken via de Uiter-
weg. Gezien de verwachte drukte is 
het raadzaam om lopend of op de 
fiets naar het Dorp te komen. Voor 
meer informatie: www.aalsmeercen-
trum.nl

Uitnodiging voor debat 
met de politiek
De Ronde Venen - Komende 
woensdag 14 mei om 20.30 uur or-
ganiseert het CDA in dorpshuis De 
Willisstee te Wilnis een openba-
re bijenkomst waarin iedereen met 
beide CDA wethouders en de CDA 
fractie van gedachten kan wisselen 
over alles wat er in De Ronde Ve-
nen speelt op het gebied van Wo-
nen, Welzijn, Zorg, Onderwijs, So-
ciale Zaken, Financiën, Grondza-
ken, Sport, Bestuurlijke Vernieu-

wing, Dienstverlening, Communi-
catie en Natuurontwikkeling. Deze 
onderwerpen omvatten onder an-
dere de stand van zaken met be-
trekking tot het verplaatsen van de 
sportvelden in Mijdrecht en Wil-
nis naar het gebied achter de R.K. 
kerk te Mijdrecht, de besluitvorming 
rond Marickenland waar groen voor 
rood zo’n grote rol speelt, de wo-
ningbouw in de gemeente, de situ-
atie rond de polder Groot Mijdrecht 

Noord en die in de polder Groot Wil-
nis-Vinkeveen, het winkelbestand, 
de geplande huis-aan-huiscontro-
les op het hebben van een hond en 
andere zaken die u als burger rich-
ting gemeente bezighouden en… 
niet te vergeten de plannen rond de 
herindeling van de gemeente. Kort-
om, een mooie gelegenheid om de 
afstand tussen burger en politiek te 
verkleinen. Nogmaals, iedereen is 
van harte welkom.

WAC ondertekent convenant 
met Westhoek Wonen
De Ronde Venen – Vorige week  
ondertekende Annet Hogendoorn, 
voorzitter van de WoonAdviesCom-
missie WAC De Ronde Venen een 
convenant met Tom Burgers, direc-
teur van Westhoek Wonen. Door sa-
men te werken willen beide partijen 
de kwaliteit en veiligheid van de wo-
ningen van Westhoek Wonen en de 
woonomgeving verbeteren. 
De WoonAdviesCommissie WAC De 
Ronde Venen adviseert gevraagd en 
ongevraagd op het gebied van wo-
nen en woonomgeving. Zo is in het 
convenant opgenomen dat West-

hoek Wonen haar nieuwbouwplan-
nen en woningverbeteringsplannen 
met een ingrijpend karakter ter toet-
sing voorlegt aan de WAC. De WAC 
beoordeelt de plannen vervolgens 
op gebruikskwaliteit van zowel de 
woningen als de woonomgeving en 
stelt aan de hand van haar bevin-
dingen een advies op. 
Annet Hogendoorn, voorzitter van 
de WAC: “wij streven naar een goe-
de woonkwaliteit voor de huidige en 
toekomstige bewoners in De Ron-
de Venen. Zo adviseren wij bijvoor-
beeld over de toegankelijkheid en 

veiligheid van woningen. Bij nieuw-
bouwplannen letten we ondermeer 
op een praktische indeling van de 
woonruimtes. 
Voor Tom Burgers, directeur van 
Westhoek Wonen, ontstaat er met 
de ondertekening van het conve-
nant een duidelijke win-win situatie: 
“wij gebruiken graag de ervaring en 
kennis van de WAC om de wensen 
van onze klanten beter te kennen. 
Met deze gezamenlijke inzet hopen 
wij het wooncomfort van onze huur-
ders verder te kunnen optimaliseren 
en verbeteren.” 

Mijdrecht - Vanaf heden is het mo-
gelijk je in te schrijven voor het Mid-
reth Open 2008. 
Het Midreth Open wordt ieder jaar 
weer georganiseerd door een tal van 
enthousiaste vrijwilligers, de Open 
Toernooi Commissie. Ook bouwbe-
drijf Midreth BV heeft zich weder-
om bereid gevonden het toernooi te 
sponsoren!
Het voorweekend van het toernooi 
zal plaatsvinden op 21 en 22 juni. 
De finaledag valt op zondag 29 ju-
ni! Schrijf je dus snel in, want vol = 
vol! Dit is hét toernooi dat je NIET 
wilt missen! 
Het Midreth Open staat vooral be-
kend om zijn gezelligheid, maar ook 
om zijn variatie aan deelnemers en 
categorieën, voor ieder wat wils! Ga 
je voor de punten en misschien wat 
prijzengeld of voornamelijk voor de 
gezelligheid? In beide gevallen zit je 
bij dit toernooi goed! 
Na een wedstrijd, maar ook als toe-
schouwer, kun je terecht bij hun al-
ombekende eettentje. Hier kun je 
wat halen voor de lekkere trek, maar 
ook een goede maaltijd! Je zult in ie-
der geval goed worden verzorgd.

Wacht dus niet te lang, De inschrij-
ving is geopend! Je kunt je inschrij-
ven tot 9 juni aanstaande middels 
de website www.tvwilnis.nl of een 
inschrijfkaart bij uw vereniging. 

Miljoenen ‘voetballende’ poppetjes in exclusieve EK 
winkelspaaractie

Exclusieve portretrechten 
EK selectie Van Basten 
voor Super de Boer
Regio - Supermarktketen Super de 
Boer brengt vanaf begin mei miljoe-
nen mini-spelers uit de EK selectie 
van Marco van Basten in omloop via 
een groots opgezette spaaractie in 
haar 315 supermarkten in Neder-
land. Uniek is dat je via het geïnte-
greerde schietmechanisme met de 
20 verschillende poppetjes ook kunt 
voetballen. EK sterspelers Klaas Jan 
Huntelaar en Giovanni van Bronck-
horst trapten de EK weken bij Su-
per de Boer gisteren tijdens de op-
names van een speciale EK TV com-
mercial officieel af. De groots opge-
zette actie ‘Supergek van Oranje’ 
start op 12 mei.
Als officieel KNVB sponsor heeft Su-
per de Boer ook voor dit EK inclusief 
de aanloop naar het toernooi toe, de 

exclusieve portretrechten van de EK 
selectie in handen. Het supermarkt-
concern zal rondom het Nederlands 
elftal en in het bijzonder sterspe-
lers Huntelaar en Van Bronckhorst 
diverse acties ontplooien. De ver-
wachting is dat de spaaractie zal 
leiden tot een ware rage niet alleen 
onder jongeren, maar ook onder de 
volwassen fans van Oranje. Vorige 
week concludeerde marktonderzoe-
ker GFK uit haar Voetbalquestion-
naire dat de meest fanatieke Oran-
je-supporters zich begeven onder 
de klanten van Super de Boer. 
Los van de EK TV commercial en het 
sparen voor de poppetjes uit de Su-
per Selectie kunnen klanten in de 
winkels voorafgaand aan de EK we-
ken al met zogenaamde Oranjecou-

pons kans maken op entreekaarten 
voor een van de drie oefenwedstrij-
den op 24 en 29 mei en op 1 juni. De 
consument krijgt bij iedere 10,- eu-
ro aan boodschappen tot en met 11 
mei een Oranjecoupon.
Super de Boer lanceert naast de 
spaaractie in de winkels, de komen-
de weken ook nog een online voet-
balgame op de website www.super-
selectie.nl. De hoofdprijs van het 
‘Super Selectie’-spel is twee kaarten 
voor de EK wedstrijd Nederland-Ita-
lië dat 9 juni plaatsheeft. Daarnaast 
zijn officieel gesigneerde t-shirts 
en voetballen te winnen én maken 
maar liefst 25 personen kans op vier 
kaarten voor het hele gezin voor de 
oefenwedstrijden van het Neder-
lands elftal. 

Met belgerinkel naar de 
winkel
Wilnis - Binnenkort start in De Ron-
de Venen de actie ‘Met belgerinkel 
naar de winkel’. In Wilnis zijn ze er 
klaar voor.
De actie loopt van zaterdag 17 mei 
tot en met zaterdag 28 juni. Consu-
menten worden gestimuleerd om 

met de fiets naar de winkel te gaan. 
Door middel van een stempelkaart 
komen de fietsers in aanmerking 
voor diverse prijzen.

Er zijn nieuwe winkels in het oude 
dorp van Wilnis bijgekomen. En na-

tuurlijk, Wilnis zou Wilnis niet zijn 
om er nog een schepje bovenop te 
doen. Er wordt een extra trekking 
gehouden waaruit vele prijzen te 
winnen zijn. Het is beslist de moei-
te om naar Wilnis te komen. Wilnis, 
waar winkelen gezellig is! 

Wilnisse Rommelmarkt
Wilnis - Afgelopen zaterdag 3 mei 
werd de Wilnisse Rommelmarkt 
voor de 34e keer gehouden. Deze 
werd, net als andere jaren, gehou-
den op de Stationsweg en het kerk-
plein van de Hervormde kerk. Om 
08.00 uur stonden de eerste men-
sen al te wachten. Toen het hek 
om 9.30 uur dan eindelijk werd ge-
opend, kon de verkoop starten. Ook 
dit jaar was er weer van alles te krij-
gen, zoals boeken, speelgoed, elek-
tronica, meubilair, wafels en ga zo 
maar door. Het weer was erg mooi 

waardoor de rommelmarkt druk be-
zocht werd. Het was een erg gezel-
lige dag en alles verliep zonder pro-
blemen. Uiteindelijk mocht men het 
schitterende bedrag ophalen van 
14622,- euro. Dit bedrag komt ten 
goede aan ‘stichting Jemima’, een 
tehuis voor gehandicapte kinderen 
en jong volwassenen in Beit Jala in 
Israël. De organisatoren willen ten-
slotte iedereen bedanken die hen 
spullen hebben geschonken of die 
op andere wijze hebben geholpen 
bij de rommelmarkt!

Inschrijving van het 
Midreth Open is gestart!

Klaverjassen
Uithoorn - Komende vrijdag 9 mei  
is er weer een klaverjassen in het 

KnA gebouw. Deze avond begint 
om 20.00 uur. Er wordt gespeeld 
met vaste koppels volgens het dub-
belkleur systeem. 
Heeft u geen vaste kaartpartner, 
geef u dan toch op, dan probeert de 
organisatie een kaartpartner voor u 
te vinden. Er wordt uiteraard gekaart 
voor de gezelligheid en voor leuke 
prijzen. Natuurlijk is er ook weer de 
loterij waarmee leuke prijzen kun-
nen worden gewonnen. Kosten voor 
deelname 3,- euro per persoon
Voor meer informatie en inschrij-
ving kunt u terecht bij: Hans Kas,  
06-17724798 of Peter Verhoef, 06-
40811999.
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Argon versterkt positie
Mijdrecht - Het lijkt er op, dat Ar-
gon na een aantal wat mindere re-
sultaten de zaken weer onder con-
trole heeft, na de winst tegen Haag-
landia werden ook nu uit bij ADO 
’20 de drie punten behaald. Dat 
werd met name bereikt door een 
betere eerste helft, want ditmaal 
bleek de periode na rust de minde-
re van de wedstrijd. Een hele wed-
strijd goed spelen blijkt voor de hui-
dige ploeg nog teveel van het goe-
de gevraagd.

De openingsfase was voor Ar-
gon, wat resulteerde in een kopbal 
van Duane Sinester, die volgens de 
scheidrechter niet tegen de arm van 
een verdediger aankwam, en een po-
ging van Patrick Lokken, die op aan-
geven van Thabiso van Zeijl het zij-
net trof. Daarna verzandde het spel 
en werd het een kwartiertje van bei-
de kanten niet hoogstaand, waarbij 
een verre wandeling van Eelco Zein-
stra het meest in het oog springen-
de onderdeel was, overigens niet af-
gestraft door Villan. Daarna werd de 
strijd open gebroken door een ac-
tie van Thabiso van Zeijl, die wegge-
stuurd werd door Michael Kentrop 
en in het strafschopgebied gepakt 
werd door doelman Bosma. De te-
rechte strafschop werd simpel bin-
nen geschoten door Patrick Lokken, 
die nummer 17 van dit seizoen aan 
liet tekenen. Drie minuten later werd 
de voorsprong verdubbeld, toen 
Joeri Onderwater de bal uit een in-
worp van Jeroen Westera doorkop-
te en Duane Sinester goed voor zijn 
verdediger kroop, doelman Bosma 
was kansloos op zijn schot, 0-2. In 
het volgende kleine kwartier tot aan 

de rust bepaalde Argon het spel, 
maar toch viel in de slotminuut de 
aansluitingstreffer. Spits Krop leek 
te ontsnappen, Rory van Gulik ach-
terhaalde hem en was van plan de 
bal over de achterlijn te laten lopen, 
maar liet zich verrassen door Krop, 
die met een sliding de bal toch nog 
wist te raken en daarmee ook Eelco 
Zeinstra wist te passeren, 1-2.

Moed
Deze treffer gaf ADO na rust de 
moed om de aanval te zoeken, ge-
steund door de zoals altijd stevige 
wind in Heemskerk. Met een groot 
enthousiasme werd getracht, tot 
aanvallen te komen, maar het raffi-
nement was gering en dus ook het 
rendement. Slechts een enkel keer 
moest Eelco Zeinstra echt hande-
lend optreden, zoals een kwartier 
voor tijd bij een kopbal van Krop. 
Voor het overige werd de zaak een-
voudig geneutraliseerd, zonder ech-
ter in staat te zijn om via de counter 
de zaak te beslissen, dat duurde tot 
tien minuten voor tijd, toen de een 
linie opgeschoven Michael Kentrop 
de achterlijn haalde, zijn verdediger 
misleidde en met links een voorzet 
op maat afleverde, die door Thabiso 
van Zeijl met een fraaie kopstoot tot 
1-3 werd gepromoveerd. In de res-
terende minuten werd deze stand 
eenvoudig gehandhaafd en werd de 
tweede plek op de ranglijst niet al-
leen behouden, maar gezien de ove-
rige uitslagen zelfs verstevigd. Zon-
dag de laatste thuiswedstrijd van 
dit seizoen thuis tegen kampioen 
Hollandia, een zege zou voldoende 
kunnen zijn om plek 2 definitief vast 
te leggen.

Zaterdagvoetbal
Winst voor Argon in de 
laatste wedstrijd
Mijdrecht - Tegen het reeds ge-
degradeerde HFC EDO heeft Ar-
gon een magere overwinning be-
haald, na een 1-0 achterstand werd 
het uiteindelijk een 2-3 overwin-
ning. Argon verzuimde in deze wed-
strijd de vele kansen te verzilveren 
en kreeg het in de slotfase dan nog 
knap lastig.

Nadat Argon een paar mogelijkhe-
den in de beginfase onbenut liet 
kreeg EDO halverwege de eerste 
helft z’n eerste mogelijkheid, maar 
Frank Verdonkschot struikelde op 
weg naar Argondoelman Thomas 
de Ruiter over het slechte speelveld. 
Een minuut later was het wel raak 
voor de gastheren, toen een aanval-
ler binnen de zestienmeterlijn niet 
geheel volgens de regels werd ge-
stopt, de goed leidende scheids-
rechter Jager kon niet anders dan 
de bal op de stip deponeren: Ver-
donkschot passeerde De Ruiter met 
een schuiver laag in de hoek. 1-0. 
Argon probeerde voor rust de stand 
nog gelijk te trekken maar een po-
ging van Youri van Adrichem ein-
digde in handen van de keeper.

Na de thee kreeg Argon een groot 
aantal mogelijkheden om de score 
op te voeren, maar onnauwkeurig-
heid was er de oorzaak van dat het 
allemaal lang duurde eer de zege 
in zicht kwam. Nadat Ruben Kraan 
de bal over de kruising had gejaagd 
bracht een omhaal van Albert Mens 

balbezit voor Ruben Kraan en die 
bracht de stand op 1-1. 

Spannend
Een kwartier later werd het na een 
paar kansen 1-2 toen een schot 
van Albert Mens door de EDO kee-
per werd weggewerkt, de bal kwam 
voor de voeten van Patrick Berke-
laar die van dichtbij uithaalde. Een 
kwartier voor tijd leek de wedstrijd 
gelopen toen op aangeven van Le-
roy Leijgraaff Youri van Adrichem 
voor de 1-3 zorgde. Maar drie mi-
nuten later werd het toch nog span-
nend toen een lage effectvolle bal 
door doelman De Ruiter niet goed 
kon worden gestopt, de bal stuiter-
de voor de voeten van Jordy Beijer 
die vervolgens gemakkelijk in kon 
tikken 2-3. Daarna nog kansen voor 
een andere stand maar Berkelaar 
mikte naast en Pieter Aafjes schoot 
in handen van de doelman. Argon-
doelman Thomas de Ruiter kreeg 
voornamelijk nog vangballen te ver-
werken maar moest in de slotfase 
nog wel gestrekt naar de hoek. Rest 
voor Argon nog deelname aan de 
AD Cup, de competitie begint weer 
op 6 september.
Spelers Argon: Thomas de Ruiter, 
Tony van Reijn (58 Remco von Lind-
heim), Pim van der Maarel, Alexan-
der Bos (46 Garry Fokker), Pieter 
Aafjes, Albert Mens, Youri van Adri-
chem, Mark Flapper, Ruben Kraan, 
Patrick Berkelaar, Leroy Leijgraaff 
(80 Ian Zevenhoven).     

Trotse clubkampioenen 
bij de Kwinkslag!
Vinkeveen -Ook dit jaar, dichtbij 
de afsluiting van het seizoen, zijn bij 
badmintonvereniging de clubkampi-
oenschappen voor de jeugd gehou-
den. Door middel van zowel enkel-
spel, dubbelspel als in de mix stre-
den in de afgelopen vier donder-
dagavonden de jongens en meisjes 
om de eerste plaatst. Er waren elke 
avond dagprijzen te winnen, maar 
uiteindelijk ging het om het club-
kampioenschap. Door van elke ge-
speelde wedstrijd de wedstrijdpun-

ten op te tellen kon de ware winnaar 
bekend worden gemaakt.  
Dat het spannend was tot het laat-
ste moment bleek vooral bij de meis-
jes. Was vorig jaar het ene zusje de 
kampioen, waren dit jaar de rollen 
omgedraaid.
De prijsuitreiking werd gedaan door 
onze pechvogel van het toernooi 
Laura Busscher. Laura brak helaas 
een paar weken geleden haar arm 
en was daarmee uitgeschakeld voor 
de rest van het toernooi.

Meisjes: 1. Melissa Roeleveld Jongens: 1. Tijs Oldenburg
 2. Lindsey Roeleveld  2. Tim Verbrugge
    3. Sterre Westenbrink  3. Rutger Beltman
 4. Kelly Berkelaar en Bo Stoof  4. Martin Winthouwer
 5. Dena Stalenberg  5. Jesper Rijnders
 6. Juliette Barre   6. Marijn Dronkert en 
       Nick Albers

Het volgende seizoen wordt uiteraard dit kampioenschap weer gehouden. Door middel van 
de trainingen  op de donderdagavonden  van 19.00 tot 20.00 uur zullen de prestaties voor ie-
dereen worden verbeterd en kijken we uit naar de nieuwe kampioenen. 

Veensteker bedrijventoernooi
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag werd het jaarlijkse Veenste-
ker bedrijventoernooi gespeeld in 
de Boei in Vinkveen. Er was we-
derom een maximale bezetting met 
8 teams in een gezellige poule en 
8 teams in de sportieve poule met 
voornamelijk volleyballers of spor-
ters. In de eerste ronde werd er ge-
streden tegen 3 andere poulegeno-
ten en daarna volgde de kruisfina-
le met nog eens 2 wedstrijden. In 
de gezellige poule pakten de Vol-
leybabes 8 punten en bleven daar-
mee ruim voor op de tweede: Trai-
ningscentrum Mijdrecht. Het Licht-
punt, Primapost en Alrec werden 6e, 
7e en 8e. 

In de sportieve poule ging het er fa-
natieker aan toe dan voorheen. De 

teams waren zeer aan elkaar ge-
waagd en er werd iedere wedstrijd 
weer hard gestreden. Vellekoop Ho-
veniers werd 5de en het team van 
de Veensteker werd 4de. Bovenaan 
in de finalepoule was de strijd zeer 
spannend maar het team van Wal-
raven moest de meerdere erkennen 
in Assuline, dat dit jaar alweer met 
de eer streek. De winnaars en ver-
liezers ontvingen leuke prijzen, alle-
maal met een knipoog naar konin-
ginnedag en de vrije dagen: oran-
je boa’s, vliegers, koeltassen, een 
rondje, en leuke oranje brilpetjes. 
We bedanken sponsor De Veenste-
ker uit Vinkeveen voor de mooie bij-
drage en tijdens de PARTY PARTY 
op zaterdag 16 mei is iedereen ui-
teraard van harte welkom. Zie ook 
foto’s via www.vv-atalante.nl 

Sport- en spelletjesdag op 
de Pijlstaartschool
Vinkeveen – Vrijdag 25 april was 
het dan eindelijk zo ver. Eindelijk 
was er voor de leerlingen weer een 
sport- en spelletjesdag. De afgelo-
pen twee jaar was deze dag wegens 
diverse omstandigheden niet door-
gegaan. Maar dit jaar zat gelukkig 
alles mee. Er was voldoende hulp 
van sportieve ouders en met een 
heerlijk zonnetje aan de lucht stond 
niets deze dag meer in de weg. De 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
meldden zich om 8.30 uur in sport-
tenue op school om daarna geza-
menlijk naar de sportvelden van de 
Vinken en Hertha te lopen. De kin-
deren van de groepen 3 en 4 wer-
den door hun ouders naar de vel-
den gebracht. Nadat alle kinderen 

in groepen waren verdeeld kon de 
dag beginnen. Als afsluiting kregen 
zij allemaal een diploma.
De groepen 1 en 2 bleven op school. 
Alle spelletjes werden voor hen op 
het schoolplein en in de school uit-
gezet en hadden iets te maken met 
‘indianen’. De kinderen mochten 
zelfs als indiaan naar school komen. 
Het leek wel een compleet india-
nendorp, bijna alle kinderen hadden 
zich verkleed als indiaan! De och-
tend werd voor groep 1 en 2 afge-
sloten met een leuke poppenkast-
voorstelling! 
Dankzij de hulp van de ouders en 
het mooie weer kunnen de leerlin-
gen en het team terug kijken op een 
zeer geslaagde sportdag.

Unitas onderuit tegen 
koploper Triumph
Mijdrecht - De Mijdrechtse heren 
van volleybalvereniging Unitas heb-
ben afgelopen woensdag de tweede 
nederlaag op rij geleden. Daarmee 
verspeelde de Mijdrechtse ploeg 
definitief de kansen op het kampi-
oensschap. Unitas/Schadenet staat 
nu met nog één wedstrijd te spelen 
op de derde plaats. Het lijkt er op dat 
het seizoen net een paar wedstrij-
den te lang is voor de Mijdrechte-
naren. Net als in de vorige wedstrijd 
kon de Mijdrechtse ploeg door bles-
sures maar over 7 spelers beschik-
ken. Jeroen Kraakman en John van 
Scheppingen moesten verstek laten 
gaan door resp. een nekblessure 
en een griepaanval. Eerstgenoem-
de was wel present om als coach te 
fungeren. De eerste set begon met 
middenaanvaller Johan Samson op 
de bank en Ricardo Angulo Velez 
als set-upper. Na een lichte achter-
stand begon het bij Unitas/Schade-
net lekker te draaien. Zowel de pass, 
de set-up als de aanval liepen goed 
zodat Triumph grote moeite had om 
de bal behoorlijk terug te spelen. De 
opgelopen achterstand werd weg-
gewerkt en mede door een goede 
servicebeurt van Ruud Stark en Ri-
cardo Angulo Velez werd de eerste 
set met 21-25 gewonnen.

Tweede set
De tweede set begon met dezelf-
de opstelling als de eerste. Na een 
aanvankelijk gelijk opgaande score 
was het Triumph die het initiatief in 
het spel naar zich toe trok. Met een 
gevaarlijke serve bleef Triumph de 
Mijdrechtenaren onder druk hou-
den. De pass bleef daardoor op de 
driemeter-lijn hangen of schoot zo 
ver door dat hij onhandelbaar was 
voor spelverdeler Ricardo Angu-
lo Velez. Het gevolg was dat de set-
ups niet anders dan naar buiten ge-
speeld konden worden. De buiten-
aanvallers kregen hierdoor steevast 

een tweemansblok tegenover zich. 
Unitas/Schadenet liep deze set dan 
ook achter de feiten aan en verloor 
kansloos met 25-8.
De derde set werd Johan Samson in 
het veld gezet, ten koste van Ruud 
Stark. Unitas/Schadenet hervond 
zichzelf weer enigszins en kon zelfs 
een aantal maal op voorsprong ko-
men. Tot de halverwege kon Unitas/
Schadenet goed tegenstand bieden 
aan de ploeg uit Hillegom. Daar-
na begonnen de Mijdrechtenaren 
puntje-voor-puntje tegen een gro-
tere achterstand aan te kijken. Vaste 
passer John van Scheppingen werd 
in deze fase gemist. Nu had coach 
Jeroen Kraakman weinig mogelijk-
heden om een wissel toe te passen 
en op die manier de rust in het veld 
terug te brengen. Een time-out op 
14-18 bracht slechts een tijdelijke 
verlichting. De serve werd weliswaar 
teruggepakt maar de ploeg uit Hille-
gom bleek ook deze set te sterk voor 
Unitas/Schadenet. De eindstand 
werd 25-19 in het voordeel van Tri-
umph. De vierde set begon net als 
de derde set redelijk gelijkwaardig. 
Ook nu kon Unitas weer tot halver-
wege de set redelijk meespelen. Er 
kwam weer wat hoop om deze set 
te winnen en zo een vijfde set te for-
ceren. Op 11-12 werd er wederom 
een time-out aangevraagd nadat 
Triumph drie punten op rij had ge-
maakt. Helaas was ook het ook de-
ze set weer Triumph die de tweede 
helft van de set domineerde. Zo erg 
zelfs dat op een servicebeurt 8 pun-
ten op rij werden weggegeven. Uit-
eindelijk werd ook deze set verloren, 
ditmaal met 16-25. Met deze neder-
laag staat Unitas op de derde plaats 
in de competitie. Unitas/Schadenet 
voelt daar de hete adem van VCH 4 
in de nek. Unitas/Schadenet heeft 
nog twee punten voorsprong op de-
ze ploeg met nog één wedstrijd te 
spelen.

De Vinken machteloos
Vinkeveen - Het was De Vinken 
niet gegund afgelopen zaterdag. In 
de eerste thuiswedstrijd na de al 
minder succesvol verlopen zaalcom-
petitie trad het vlaggenschip van De 
Vinken op het eigen veld aan tegen 
ONDO. Het Vinkeveense Fortisteam 
kwam geen moment in de wedstrijd 
en moest met lede ogen aanzien dat 
ONDO na een 2-9 voorsprong bij 
rust de volle winst naar ’s Graven-
zande mee terug nam.

Kelvin Hoogenboom
“ONDO is al uitgeschakeld voor de 
titel, maar we hebben in de uitwed-
strijd ook flink op ons broek gehad 
van ze”, vertelt trainer-coach Dirk 
van der Vliet voor aanvang van de 
wedstrijd. “We beginnen vandaag 
met Kelvin Hoogenboom in de basis. 
De gebroken hand van Peter Koele-
man is nog niet volledig hersteld. 
Het zal nog een paar weken duren 
eer hij weer inzetbaar is. Maar Kel-
vin manifesteert zich in de trainin-
gen steeds beter. Vandaag maakt hij 
zijn debuut in de basisacht. Chari-
ta Hazeleger is wel weer inzetbaar. 
Haar gebroken pink is zodanig her-
steld, dat ze weer goed mee kan 
doen. Als we vandaag een puntje 
meepikken ben ik al heel tevreden. 
Maar we zullen het straks tegen 
All Ready en Fortissimo echt moe-
ten doen. Er degradeert één ploeg 
rechtstreeks en de nummer voor-
laatst speelt een beslissingswed-
strijd tegen een tweedeklasser.”

Rebound
Zo begonnen de Vinkeveners met 
Susanne de Wit, Angela Sloesarwij, 
Arjan Kroon en Kelvin Hoogenboom 
in de aanval. Charita Hazeleger, Ma-
riska Meulstee, Pascal Kroon en Pe-
ter Kooijman vormden het Vinke-
veense defensief.  

De eerste tien minuten maakten al 
duidelijk hoe het spelverloop zich 
zou ontwikkelen.  
Waar De Vinken vaak de rebound 
miste en ook enkele misverstand-
jes in het spel liet sluipen, waren de 
bezoekers wat feller in de duels en 
ook in staat om langduriger aan een 
aanvalsopbouw te werken. Op 0-2 
scoorde Pascal Kroon fraai tegen, 
maar vervolgens liep ONDO uit naar 
1-6. Pas in de vijfentwintigste mi-
nuut mocht Vinkeveen weer juichen 
na een doorloopbal van Mariska 
Meulstee. Met een weinig hoopvol-
le 2-8 ruststand werden de kleedka-
mers opgezocht.

Verslagen
Het oogde ook niet direct vertrou-
wenwekkend hoe de Fortisvinken 
uit de bespreking kwamen. Met 
ogenschijnlijk verslagen gezichten 
kwamen de spelers en speelsters de 
kleedkamer uit . Het leek erop dat 
een weinig succesvol vervolg was 
te voorspellen. ONDO begreep dit 
goed. Direct na rust maakte ‘s Gra-
venzande 2-9. 

Nog heel even deed de thuisploeg 
mee. Eerst Charita Hazeleger en 
iets later Angela Sloesarwij lieten 
het Vinkenpubliek heel even opve-
ren.  Toch dicteerden de bezoekers 
de wedstrijd. ONDO kon vrijuit spe-
len en lang aanvallen, waar De Vin-
ken vaak maar tot één doelpoging 
per aanval kwam. Ondanks de uit-
stekende invalbeurt van Hoogen-
boom zouden de bezoekers nog tien 
maal scoren. Pas in de laatste mi-
nuten mocht de thuisploeg de stand 
nog ietsje draaglijker maken, maar 
de einduitslag van 8-19 maakte ern-
stig duidelijk, dat De Vinken tegen 
dit kaliber tegenstanders nog wel 
wat te kort komt. 

Postduiven

Wim Wijfje wint vlucht 
Nivelles/Nijvel
Regio: Zaterdag 26 april werd de 
4e vlucht vervlogen voor het Vites-
se kampioenschap vanuit het Belgi-
sche Nivelles/Nijvel. De weersom-
standigheden waren goed, en de 
duiven werden om 08.30 uur aldaar 
gelost met een zuiden wind kracht 
2 tot 3. 
Dat de wind hoog krachtiger was, 
bleek later wel, want er waren toch 
weer liefhebbers die daardoor wer-
den verrast. De gemiddelde af-
stand voor de liefhebbers van Rond 
de Amstel was 187 Km, en er wa-
ren 723 duiven ingezet. De overwin-
ning ging deze week naar Wim Wijf-
je uit De Kwakel, zijn eerste duif ar-
riveerde om 10.22.35 uur en maak-
te een snelheid van 1660,825 meter 
per minuut, en dat is ruim 99,6 Km 
per uur. Daarmee bleef hij Th. Kuij-
lenburg uit Amstelhoek die 2e en 3e 
werd voor. Theo Fiege uit Uithoorn 
werd 4e, en 1e in de B-groep, en dat 
is voor deze pas vorig jaar met de 
duivensport beginnende liefhebber 
een hele mooie prestatie. Hij genoot 
zichtbaar van de felicitaties die hem 
ten deel vielen. Mede door de ho-
ge snelheid die de duiven met deze 
wind ontwikkelde, wat zeker niet in 
het voordeel is van de voorhand zo-
als wij dat noemen, waren  de pres-

taties in het rayon waar  zo’n 4000 
duiven mee waren redelijk goed. 
Wim werd 36e en Theo Kuijlenburg 
93e. Theo Fiege staat rond plaats 
105. In de afdeling waar ongeveer 
20.000 duiven mee waren, zullen 
deze liefhebbers ook goed in de uit-
slag staan. 

De uitslag is als volgt:
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg
Th. Fiege
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
P.J. van Schaik
W. Könst
R. v.d. Berg
R. den Boer
Verweij-Castricum
C. van Bemmelen
H. Brugman
Bosse & Zn
C. Pothuizen
Th. Vlasman
P. Baas
M. v.d. Hoort
C. Stevens
G. Stevens
P. de Haan
H. Hendriks
R. v.d. Wal
J. Koek
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1e en 4e plaats voor 
Maysa en Sophie van DWS
Uithoorn - Zaterdag 26 april was 
het dan zover. De laatste selectie 
turnwedstrijd van het seizoen werd 
gehouden bij vereniging Zeven-
sprong in Zevenhoven. De turnsters 
van DWS hadden zich goed voorbe-
reid. Zij trainen sinds januari twee 
keer per week. Bij deze wedstrijd 
zou blijken of dat verschil uitmaakt.
Sprong was als eerste aan de beurt. 
Hier sprongen alle meisjes een bo-
nus. Dat wil zeggen dat zij de hand-
stand overslag maakten over de 
kast met de trampoline sprongen. 
Quinty Kas had nog wat vaart te 
kort en had een klein beetje hulp 

nodig. Anke Bertoen zweefde heel 
hoog aan, en haalde hier haar hoog-
ste cijfer van de dag, een 7,8.  Pau-
la en Sophie Meekel waren wat be-
ter gestrekt en haalden een 7,9 en 
8,2.  Maysa Broeren had de hoogste 
score, een 8,8. Zij stond keurig stil 
na de sprong.
Het tweede onderdeel was de onge-
lijke brug. Sophie zette met haar oe-
fening iedereen op scherp. Hij was 
bijna perfect. Waar ze bij de vorige 
wedstrijd nog een 7,3 haalde, daar 
haalde ze nu een 9,1. Hoge gestrek-
te zwaaien en een heel soepel ach-
ter elkaar verlopende oefening.

Ook Maysa, Paula en Quinty lieten 
zien hoe mooi gestrekt ze de borst-
waarts om en buikdraai inmiddels 
kunnen. Met aan het slot een hoge 
spreidzolenondersprong haalden ze 
een 8,7 een 8,6 en een 8,2. Anke had 
er erg tegenop gezien. De borst-
waarts om wilde maar steeds niet 
lukken. Met een klein zetje haalde 
ze hem toch en de buikdraai deed 
ze zelfs alleen, zodat ze toch nog 
een 7,2 haalde.

Naast mat
Bij de lange mat was Sophie de weg 
bijna kwijt en kwam haast naast de 

mat terecht. Ook kon het allemaal 
wat vlotter achter elkaar. Doordat ze 
alle onderdelen wel goed beheerst, 
haalde ze toch nog een 8,0. An-
ke vergat haar aansluitpasjes, Pau-
la scoorde net iets hoger dan vorige 
keer en Quinty maakte haar hand-
stand ditmaal goed af voordat ze 
doorrolde. Ze werden beloond met 
7,1 een 7,3 en een 7,4.  Voor Maysa 
was een 8,5 weggelegd. Zij deed de 
hele oefening vlot, ruim en heel net-
jes achter elkaar. 
Iedereen had een goed gevoel over 
de wedstrijd en tot grote vreug-
de bleek dat terecht. Voor het eerst 

dit jaar vielen er zelfs twee meisjes 
van DWS in de prijzen. Sophie Mee-
kel haalde met 8,43 gemiddeld een 
vierde plaats. Maysa Broeren werd 
zelfs eerste met 8,66 gemiddeld en 
kreeg een gouden medaille omge-
hangen. Na dit succes in niveau 13 
moesten Kim van Doorn en Lisan-
ne van Oosterhout in niveau 12 aan 
de bak. Zij begonnen op lange mat. 
Kim liet zien dat ze na haar ziekte 
weer op de weg terug is. Zij haal-
de een 7,5 en Lisanne een 7,0.  Op 
sprong lieten beiden een mooie 
handstand overslag zien, met hoge 
aan- en afzweeffase. De scores wa-

ren 8,0 en 7,9. Maar op de brug on-
gelijk lieten ze de grootste verbe-
tering zien. Waar ze de vorige keer 
een 7,5 en 7,3 scoorden, lieten ze nu 
een 8,2 en 8,5 noteren.  Kim kwam 
hierdoor op een gemiddelde van 7,9 
en Lisanne op 7,8. Allebei weer beter 
dan de vorige wedstrijden.

Al met al blijkt dat oefening loont, 
want alle meiden hebben hogere 
gemiddelde cijfers behaald dan ooit 
tevoren. De ouders en vooral train-
ster Bettie Sontrop waren zeer trots 
op alle meiden van de selectiegroep 
van DWS.

Legmeervogels F4 komt 
op stoom
Uithoorn - Na de 5-0 overwinning 
van vorige week is het moraal hoog 
bij de Legmeervogels F4. 
Deze laatste wedstrijd van het sei-
zoen werd gespeeld bij Kadoelen F1 
in Amsterdam Noord, helaas zon-
der de bevlogen trainer/coach Ray-
mond en linker spits Youp. De coach 
werd vervangen door Ed Interim en 
Richard Interim. Om 9:00 uur be-
gon de wedstrijd waarbij er gelijk 
druk gezet werd op het Kadoelen 
doel. De F4 vogeltjes kregen met-
een al kansen om op voorsprong te 
komen, alleen de doelpogingen van 
onder andere Koen en Thomas wer-
den uit het doel gehaald of er lie-
pen verdedigers voor. De druk op 
het Kadoelen doel resulteerden in 
de ene corner na de andere, waarbij 
één corner door een Kadoelen ver-
dediger op hun eigen lat werd ge-
kopt. Maar de F4 vogeltjes bleven 
drukken en verloren ballen werden 
gelijk weer terug veroverd. De 0-1 
viel al vrij snel door een schot van 
Koen, ook de 0-2 kwam van de voet 
van Koen die met één van zijn be-
roemde paseer acties verschillende 

spelers op het verkeerde been zette 
en ongestoord kon uithalen. Onder 
tussen kwamen de Kadoelen niet 
over de middellijn omdat Stan, Rut-
ger en Luuk elke bal vroeg onder-
schepte en weer naar voren speel-
de. Anne Thyme heeft in de eerste 
helft één keer een bal in zijn handen 
gehad. De 0-3 viel uit een penalty 
gescoord door Koen, een corner van 
Renzo werd op de doellijn gevangen 
door een speler van Kadoelen waar-
door de bal op de stip ging. 

Onduidelijk
Niet veel later scoorde Sander het 
eerste kopdoelpunt, alleen werd de-
ze om onduidelijke reden afgekeurd. 
Toch kregen we nog een tegendoel-
punt door een vrije trap van Kadoe-
len, in de 23e minuut kreeg een spe-
ler van Kadoelen een bal in zijn buik 
waardoor de scheidsrechter besloot 
te fluiten voor een blessure behan-
deling. Alleen hervatte de scheids-
rechter de wedstrijd niet met een 
scheidsrechterbal maar met een 
vrije trap, dit onder luid protest van 

de F4 vogeltjes. Het tegendoelpunt 
was op slag van rust, hier konden de 
interim coaches gelijk weer het mo-
raal opkrikken. De tweede helft be-
gon weer vol pressie op het Kadoe-
len doel en enig vertrouwen van Ka-
doelen werd gelijk de grond in ge-
boord door Renzo, hij scoorde met 
een mooi doelpunt de 1-4. De F4 vo-
geltjes bleven er op los combineren 
en speelde kadoelen helemaal weg. 
Dit mooie spel werd door Kadoelen 
beantwoord met pittige overtredin-
gen. 

Maar de F4 vogeltjes bleven goed 
spelen en al gauw scoorde Renzo 
zijn tweede, de 1-5. Naar het einde 
van de wedstrijd, waarbij eenzame 
spits Nick steeds twee / drie verde-
digers bezig hield, kon laatste man 
Rutger nog profiteren van slecht 
verdedigend werk van Kadoelen. 
Met een mooie paseer actie maak-
te Rutger de 1-6 wat tevens de eind-
stand was. Hierdoor wordt de twee-
de seizoenshelft prachtig afgesloten 
en kan iedereen met voldaan gevoel 
gaan genieten van de mei vakantie.

Legmeervogels E10 
valt in de prijzen
Uithoorn - De laatste wedstrijd van 
het seizoen was tegen de nummer 
1 van de competitie, ASV Arsenal. 
De E10 van Legmeervogels stond 2 
punten achter dus ze hadden maar 
1 doel, Winnen !!

Beide teams waren aardig tegen 
elkaar opgewassen, het spel ging 
heen en weer en er was veel inzet 
van alle jongens. Ondanks kansen 
voor zowel de thuisclub als de gas-
ten wist niemand het doel te vinden. 
Arsenal leunde vooral op de verde-
diging maar toch zagen we kans om 
af en toe een gaatje te vinden en 
een kansje te krijgen. Een bal voor-
langs en een grote kans waren net 
aan ons besteedt en ook de corners 
leverden vandaag geen doelpuntje 
op. Maar ook Arsenal kon af en toe 

bij het doel van Legmeervogels ko-
men, ook zij hadden het vizier niet 
op scherp en wisten dit niet in doel-
punten om te zetten.  Ruststand was 
dan ook 0-0

In de pauze iedereen gecomplimen-
teerd met de inzet want die was pri-
ma, zo doorgaan dus en proberen 
te scoren.  Ook in de 2e helft golfde 
het spel van de ene helft naar de an-
dere helft. Na ongeveer 5 minuten 
werd er op het midden druk gezet 
en één van de spelers van Arsenal 
nam de bal fllink op zijn schoen. 
De bal ging hoog en ver en stuiter-
de en stuiterde.................. zo het ei-
gen doel in, precies in de kruising. 
1-0 voor Legmeervogels dus en nu 
moest de tegenstander proberen 
om te scoren. Echter de jongens van 

Arsenal waren redelijk aangeslagen 
en veel overtuiging zat er niet meer 
in. Zelf speelden we de bal goed 
rond en uit één van de aanvallen 
wisten we een mooie goal te sco-
ren, 2-0 en het kampioenschap lag 
te wachten.  Achterin werd het nog 
even spannend bij een paar uitval-
len van Arsenal maar we wisten het 
dicht te houden en bij het eindsig-
naal was iedereen erg blij. Een bos 
bloemen en een beker werd op het 
veld al overhandigd en in de kantine 
kwam er nog een medaille, een lek-
ker bakje patat en wat drinken bij.  
Een verdiend kampioenschap want 
het team heeft er hard voor moeten 
werken. Jari, Dennis, Jessie, Joey, 
Lars, Daan, Jesper en Marcello en 
de trainers Henk en Harm gefelici-
teerd met deze prestatie.

Tweede clubcompetitie 
fietscross bij UWTC

Uithoorn - Vorige week  werd de 
tweede clubcompetitie gereden op 
de fietscross baan te Uithoorn. De 
2de van totaal 6 wedstrijden. Dit 
keer stonden er 53 fietscrossers 
klaar om met elkaar te strijden voor 
de eerste plaats. 
Zoals al eerder vermeld is deze 
competitie alleen voor crossers die 
lid zijn van de UWTC. Rond half 8 
was de indeling gemaakt en wa-
ren de baanmedewerkers en juryle-
den op de baan. Om kwart voor acht 
viel het starthek voor de eerste wed-
strijd naar beneden. Aangemoedigd 
door ouders, vrienden en familie 
ging de jongste groep van start. Jur 

kwam bij de derde mans te val maar 
kon gelukkig weer doorfietsen. Bij 
deze groep werd Jurre Overwater in 
de finale eerste. De gebroeders Vink 
gingen weer voor de eerste plaat-
sen, kort gevolgd door Jim Pieters 
en Sam Verhulst (tweede plaats) en 
Arjan van Bodegraven  uit Uithoorn 
en Geert Eveleens (derde plaats). In 
groep 3 reden Bart, Scott en Jewan  
viermaal dezelfde rit. 

Dat deden ook Mats, Danny en Bo-
ris. In groep 6 werd Tom Brouwer uit 
Abcoude eerste. Sven werd in de 
manches driemaal tweede maar in 
de finale ging deze plek naar Ro-

berto Blom uit Vinkeveen. Rick en 
Mike streden in de finale om de eer-
ste en tweede plek in groep 7 (leef-
tijd 14 jaar). 
Wiljan Brouwer moest helaas door 
ziekte zijn plek in deze wedstrijd 
opgeven. Bij de leeftijd 15 + ging 
Arno van Vliet uit Wilnis met de eer-
ste plaats naar huis. Groep 9, he-
ren 30+, werd Wim Pieterse num-
mer een gevolgd door Erik Verhulst. 
De dames hielden ons 4 manches in 
spanning tot de laatste bocht, Nina 
werd een en Kimberley tweede. Tes-
sa viel bij de training en deed daar-
om niet mee met deze Clubcompe-
titie. 
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Argon weer op dreef:
Zege Argon over Hollandia
Mijdrecht - Na afloop stond er 2-
0 op het scorebord en op het wed-
strijdformulier, maar even zo mak-
kelijk had er 5-2 of 6-3 op kunnen  
staan, zo veel kansen waren er voor-
al in het tweede deel van de wed-
strijd geweest (en gemist). 
De wedstrijd tussen de vorige en 
huidige kampioen van de hoofdklas-
se begon rustig en de eerste moge-
lijkheid viel pas na 12 minuten spe-
len te noteren toen Duane Sinester 
er over rechts vandoor ging, maar 
zijn voorzet kon niet door een me-
despeler bereikt worden en de uit-
eindelijke inzet van Thabiso van Zeijl 
werd geblokt. Kort daarna de eerste 
mogelijkheid voor Hollandia, maar 
de van rechts genomen vrije trap 
ging voor het doel van Eelco Zein-
stra langs. Pal daarop een kopkans 
voor Patrick Lokken na een vrije trap 
van Jeroen Westera, maar de mis-
tastende doelman Sijm zag de bal 
tot zijn geluk in het zijnet belanden. 
Nadat Duane Sinester en Thabiso 
van Zeijl het doel nog op de ver-
keerde plek hadden gezocht, kwam 
aan de andere kant Kortebos dich-
ter in de buurt, want zijn verrassen-
de lob plofte boven de kansloze Eel-
co Zeinstra op de bovenkant van de 
lat. In het laatste kwartier voor rust 
waren het vooral kansen voor Ar-
gon, die te noteren vielen en Duane 
Sinester krijg de bal zelfs tegen de 
netten, maar zijn buitenspelpositie 
was zo overduidelijk, dat niemand 
verbaasd opkeek van het fluitje van 
de scheidsrechter. Helaas slaag-
de de leidsman er menig keer wel 
in, spelers en toeschouwers te ver-
rassen met zijn beslissingen, vooral 
de kaarten die hij meende te moe-
ten uitdelen vielen zelden in goede 
aarde.  

Pogingen
Met nog een tweetal doelpogingen 
van Duane Sinester, die naast het 
heiligdom van Sijm waren gericht, 
kwam het rustsignaal.
Direct  na de hervatting bleek de 
strijd een veel levendiger beeld te 
krijgen en nadat Thabiso van Zeijl 
de eerste kans na een voorzet van 
Michael Kentrop niet in een treffer 
om wist te zetten profiteerde Rijk-
hoff bijna van een verkeerde in-
schatting van Frank Verlaan, de in-
zet kaatste via de verste paal weer 

in het veld terug. Daarna moest Ro-
ry van Gulik met een uiterste in-
spanning een uitbraak van de gas-
ten onderbreken, maar daarna was 
het vooral weer doelman Sijm, die 
de aandacht op zich vestigde. De 
Hoornse sluitpost wist eerst nog te 
redden op een kopbal van Patrick 
Lokken, maar na ruim een uur spe-
len was hij kansloos: Duane Sines-
ter pikte een doorkopbal van Patrick 
Lokken op, kapte in het strafschop-
gebeid zijn verdediger uit en schoot 
op doel. Omdat Kuiper nog een ui-
terste reddingspoging deed, raakte 
hij de bal en daarmee was zijn doel-
man in kansloze positie om het leer 
nog tegen te houden, 1-0.  Vier mi-
nuten later was het Thabiso van Ze-
ijl, die goed doorging en alleen voor 
de doelman verscheen, maar Sijm 
wist het schot met de voet te ke-
ren. Een schot van Patrick Lokken 
eindigde op de vuisten van de doel-
man, die ook een poging van de net 
ingevallen Ben Ebu-Mordi  wist te 
pareren. Zelfs toen Patrick Lokken 
12 minuten voor tijd vrij voor hem 
opdook en een ieder al een doel-
punt noteerde, bleek Sijm in staat 
om al liggend ook die poging te on-
derscheppen.

Vlammend 
Een vlammend schot van Patrick 
Lokken scheerde de lat en Joeri On-
derwater kon de bal in een scrim-
mage net niet voldoende raken voor 
de bevrijdende tweede treffer, zo-
dat het tot minuut 87 duurde eer die 
eindelijk op het bord genoteerd kon 
worden. Ben Ebu-Mordi brak over 
de linkervleugel uit en bereikte Pa-
trick Lokken, die ditmaal niet aarzel-
de en met zijn achttiende treffer de 
wedstrijd besliste, 2-0.
Na afloop werd op het veld afscheid 
genomen van de spelers, die volgend 
seizoen zeker niet meer deel uit zul-
len maken van de selectie (Sven van 
Vuuren, Aaron Balk, Ceryl Bané en 
Jeroen Westera) waarna via de an-
dere uitslagen duidelijk werd, dat 
de tweede plaats op de ranglijst bij-
na niet meer verspeeld kan worden. 
Zo wordt het toch weer een heel ge-
slaagd seizoen, dat op 2e Pinkster-
dag besloten zal worden  met de 
uitwedstrijd bij Westlandia, waar het 
met name na afloop altijd heel ge-
zellig kan zijn.

Dames 2 TVM gesponsord 
door Schadenet
Mijdrecht - Dames 2 van tennis-
vereniging De Ronde Vener, be-
staande uit Karin Marsen, Jeanet-
te de Jonge, Marleen Kuiper, Petra 
Cuiper en Pauline Pasman, wordt al-
weer voor het 3e seizoen gespon-
sord door Schadenet Kranenburg 
Mijdrecht van Hans Kranenburg! Op 

de foto ontbreken; Nicola Eeuwens 
en Caroline Schoonderwoerd.

Wezijn inmiddels de strijd weer aan-
gaan tegen andere clubs uit de re-
gio, met als doel een leuk, gezellig, 
sportief en wie weet promoverend 
seizoen!

CSW 1 naar volgende 
ronde in de nacompetitie
Wilnis - CSW  heeft de tweede ron-
de in de nacompetitie bereikt door 
de uitwedstrijd tegen TOV in Baarn 
met 0-2 te winnen. Veel Wilnissers 
hadden de reis naar Baarn gemaakt 
om de ploeg te steunen en hebben 
zich aardig geroerd.
In dezelfde opstelling als afgelopen 
donderdag werd het een enerveren-
de wedstrijd met twee ploegen die 
beiden de aanval zochten. De aan-
valslinie van TOV die in de compe-
titie 62 maal scoorden werd echter 
keurig aanbanden gelegd door de 
verdediging van CSW, met opnieuw 
A-junior Kevin Bakker als rechter-
vleugelverdediger, en anders was er 
nog keeper Jordy Wens die hande-
lend optrad.
De CSW aanvallers moesten het 
hebben van snelle combinaties en 
werden daarin veelal gestuit door de 
fysiek sterke TOV verdediging wat 
nogal wat vrije trappen opleverden. 
Uit een van die vrije trappen van 
Cesar de Kuijer was het de klein-
ste speler van het veld, Jay Klaas 
van Wijngaarden, die de bal met het 
hoofd verlengde en zo de 0-1 rust-
stand op het scorebord bracht. 

Op dat moment was de strijd weer 
volledig open en moest blijken wie 
de langste adem had. CSW kreeg 
met Vincent Wens en Nick de Vink 
het middenveld in handen en van 
daaruit werd TOV onder druk ge-
zet. De gevaarlijkste aanvaller van 
TOV zat in de knip bij Bas Spruijt en 
het initiatief ging daardoor geheel 
naar CSW. Toch moest CSW wisse-
len toen bleek dat aanvoerder John 
Groenewegen door lichamelijke on-
gemakken moest worden vervan-
gen. Vincent Wens nam zijn positie 
over en Jochem van Bergen kwam 
als middenvelder het veld in.

Wissel
Het bleek achteraf een gouden wis-
sel want dezelfde Jochem was het 
die een van de vele corners doeltref-
fend inkopte en CSW op 0-2 bracht. 
De strijd was hiermee beslist want 
TOV zat er helemaal doorheen. Met 
Jeroen Vis en A-junior Vincent de 
Blieck voor de moegestreden Jillis 
Klumper en Jay Klaas van Wijngaar-
den als verse aanvalskrachten bleef 
CSW het initiatief houden en het 
was een wonder dat de voorsprong 
niet verder werd uitgebouwd. Zo’n 3 
maal werd de bal door TOV verde-
digers op miraculeuze wijze van de 
lijn gehaald.  

Dat de scheidsrechter veel tijd bij-
trok kon CSW niet meer deren, de 
overwinning was binnen en de vol-
gende ronde in de nacompetitie was 
behaald door een ploeg die vooral 
als collectief een uitstekende pres-
tatie leverde. Interim-trainer Jaap 
Pos kon dan ook tevreden zijn en 
kijkt met vertrouwen uit naar de 
confrontaties met tweede klasser 
Eemdij

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 9 mei is 
er prijsklaverjassen in café de Me-
rel. Er worden vier giffies gespeeld. 
De aanvang is 20.15 uur. De uitslag 
van de laatste klaverjasavond is als 
volgt:
1. Nathilda de Zwart 
7663 pnt
2. Frans Bierstekers 
7461 pnt
3. Sjaan Kolenberg 

6839 pnt
4. Jan v. Kouwen 
6494 pnt
De poedelprijs was voor William 
Mayenburg met 5456 punten.

De voorlopige dat van de prijskla-
verjasavonden zijn 23 mei, 6 en 20 
juni en 4 juli. Café de Merel vindt u 
aan Arkenpark MUR 43, Vinkeveen. 
Tel. 0297-263562 of 0297-264159.

Rabobank sponsort 
wedstrijd van LR&PC
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag heeft LR&PC de Ronde Venen 
een officiële KNHS wedstrijd geor-
ganiseerd bij manege Lucky Stable 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Deze dag werd gesponsord door 
Rabobank Veenstromen uit dezelf-
de plaats. Het werd een heerlijke 
dag, met flink wat zon en een goe-
de temperatuur. Iedereen ging de 
strijd met elkaar aan voor de dag-
prijs: Een Rabobank paarden en po-
ny deken. De strijd bleef spannend 
tot het laatste moment. Uiteinde-
lijk ging Esther Bos met haar paard 
Noa van de Amsterdamse rijvereni-
ging met een score van 198 pun-
ten er met de paardendeken van-
door. Bij de pony’s werd het Mela-
nie van Galen met haar pony Axel 

van rijvereniging de Voornruiters 
met 193 punten, die de Rabobank 
deken mee naar huis mocht nemen. 
Ook de zadeldekjes, de halsters en 
de groomingkits, eveneens door de 
Rabobank ter beschikking gesteld, 
werden enthousiast ontvangen. Aan 
de start kwamen 42 ruiters en ama-
zones en iedereen ging met een te-
vreden gevoel naar huis. De volgen-
de wedstrijd door LR&PC de Ron-
de Venen georganiseerd, zal plaats-
vinden op 22 juni a.s. eveneens bij 
Lucky Stable aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Wil je ook lid worden van 
de oudste rijvereniging van de Ron-
de Venen, stuur dan een email naar 
secretariaat@lrderondevenen.nl of 
bezoek onze website: www.lrderon-
devenen.nl

Bridgeclub ‘Ups en Downs’ 
sluit het seizoen af
Mijdrecht - Het bridgeseizoen van 
‘Ups en Downs’ uit Mijdrecht is af-
gelopen. De zon trekt deze bridgers 
naar buiten.
Maar voordat het zo ver was, heb-
ben ze nog veel leuke spellen ge-
speeld. En dat heeft natuurlijk tot 
resultaten geleid. Het was hun vier-
de cyclus van zes weken. En deze 
keer hebben Carla en Ingrid zich 
toch weer weten terug te vechten 
naar een eerste positie in de A-lijn.

De resultaten van de paren t/m 50 
% zijn:
Carla en Ingrid 56,71 %
Til en Beppie 54,54 %
Ada en Irene 53,70 %
Hedy en Elly 51,83 %
Miep en Ria 50,33 %

In de B-lijn eindigen ook 5 paren 
boven 50 %, namelijk:
Greet en Cocky 58,39 %
Ada en Annie 56,10 %
Cor en Marga 54,01 %
Jan en Riet 53,96 %
Anneke en Ria 50,05 %

Goud
Greet en Cocky en Ada en Annie 
zullen nu niet promoveren naar de 
A-lijn, omdat in september gestart 
zal worden met een laddercompeti-
tie. Laat dan zien dat jullie het nog 
kunnen, dames!

Na de competitie heeft Ups en 
Downs het jaar afgesloten met een 
bridgebuffet. Wat was dat gezellig, 
goed georganiseerd en erg lekker. 
De leden zijn de organisatoren hier 
heel dankbaar voor.
Ze kregen daar ook de totaalscore 
van het hele seizoen te horen. En de 
kampioen is geworden: paar Car-
la en Ingrid met een jaarscore van 
56,63 %. Proficiat, een gouden pres-
tatie! Zilver is voor Til en Beppie en 
brons voor Ada en Irene. 

Maakt u al plannen om na de zomer 
in clubverband te gaan bridgen? In-
formatie over deze bridgeclub kunt u 
krijgen van de voorzitter Ada Groe-
newegen, tel 0297-593452. 

Dappere paarden
Wilnis - Onlangs werden bij rijver-
eniging Willis verschillende paarden 
en hun ruiters getest op hun stress-
bestendigheid tijdens een span-
nende obstakeltraining. Wim Bon-
hof, gerenommeerd trainer en me-
dewerker bij de KNHS, zorgde er 
voor dat alle paarden lieten zien hoe 
nieuwsgierig ze van nature zijn en 
dat paraplu’s en water helemaal niet 
eng zijn.
De dag begon met een half uur 
theorie waar Wim Bonhof vertel-
de dat een beetje spanning bij rui-
ter en paard helemaal niet verkeerd 
is. Sterker nog, om goed te kun-
nen presteren tijdens een wedstrijd 
is een bepaalde mate van gezonde 
stress juist erg goed. Maar wanneer 
je dan tijdens een wedstrijd de ring 
in rijdt en je paard heeft zo’n grote 
stress dat hij niet meer langs het ju-
ryhokje durft of wanneer je dan die 
heerlijke buitenrit gaat maken en je 
paard durft niet langs die rare witte 
steen langs de weg, heb je toch een 
probleem. Het is dus van belang om 
die stress te verminderen en eigen-
lijk zorg je daar als ruiter helemaal 
zelf voor. Rustig blijven zitten, goed 

ademen en stapje voor stapje ken-
nis maken met het enge obstakel.

Vol moed
Met deze theoretische basis gingen 
verschillende combinaties vol goede 
moed de bak in waar allerlei span-
nende objecten waar neergelegd, zo-
als paraplu´s, waterbakken, klappe-
rende linten, rookmachines en brul-
lende bosmaaiers. Het was prach-
tig om te zien hoe sommige paar-
den (en hun ruiters) als rillende riet-
jes de bak in kwamen, om uit einde-
lijk zonder probleem overal langs te 
lopen. Sommige ruiters konden zelfs 
met gemak op hun paard een para-
plu vasthouden en een paar rondjes 
doorrijden. Zij kunnen dus vol ver-
trouwen de volgende wedstrijden 
tegemoet zien of gaan genieten van 
hun volgende buitenrit. Een stress-
bestendig paard zorgt voor een vei-
ligere beoefening van de paarden-
sport, zowel in de wedstrijdring als 
in het verkeer! Wilt u ook lid worden 
van deze actieve, gezellige ruiter-
sportvereniging of meer weten over 
onze activiteiten, ga dan naar onze 
website  www.lrpcwillis.nl.

Veel winstpunten tijdens 
dressuurwedstrijd van Troje
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag heeft paardensport vereniging 
Troje haar eerste officiële dressuur 
wedstrijd  van 2008 georganiseerd. 
Er werd over het algemeen in alle 
klasse geweldig gereden en de jury  
M v.d. Panne bejureerde de proeven 
dan ook bijna allemaal met  winst-
punten Dus bijna alle deelnemers 
konden wat de winstpunten betreft 
met een goed gevoel naar huis.
De klasse werden in handicap ge-
reden d.w.z. dat verschillende klas-
se bij elkaar  gejureerd werden i.v.m 
met de minimale deelname die de 
vereniging  kon laten starten. 
Na de officiële starts maakte de 
club ook tijd voor de hobby klasse . 
Deze aanpak viel in goede aarde bij 
de leden en is dan ook voor herha-
ling vatbaar. 
In de klasse B en L1 paarden ein-
digde als eerste  Ellis Schnabel met 

Ushi met 192 punten voor haar L1 9  
proef en Dorien Kooyman met Terra 
B werd eerste met haar L1 10 proef 
met 198  punten. In de klasse L2 
paarden en L1 Pony’s werd eerste  
Ellis Schnabel met Roxy met  haar 
L2   13 en 14 proef  met respectieve-
lijk 190 en 191 punten. Vervolgens 
werd in de klasse M1 en M2 eerste 
Danielle Goudriaan zij behaalde 192 
voor haar M1 17 proef en in de klas-
se M2 werd eerste Milou  Scholten 
met Petra met 189 punten voor haar 
M2 22 proef. Daarna stond de hob-
by klasse op het programma en de 
winnaars hiervan zijn  Op de eerste 
plaats Denise Strubbe met Gabber 
met 180 punten voor haar B proef 
Tweede werd Myra Bunder met Po-
lo zij behaalde 178 punten voor haar 
B proef. En derde werd Kirsten Prins 
met Opaz Diaz zij behaalde 175 + 
punten voor haar L1 proef. 

De Schans en Dio 1 zorgen 
voor hitchcock-achtig-slot
De Ronde Venen - Met nog 2 wed-
strijden te gaan heeft BC De Schans 
met een geweldige eindsprint ge-
zorgd dat Dio 1 en De Schans op 
een gedeelde eerste plaats staan.  
BC De Schans is extra gemotiveerd 
om de 2e periodetitel te winnen, om-
dat de finale (barrage) in  haar eigen 
Café De Schans wordt gespeeld.  

De andere periodekampioen De Kui-
per/van Wijk 2 is duidelijk gas aan 
het terugnemen om nog een keer in 
de barrage toe te slaan. Speelweek 
36 had Jim van Zwieten (zie foto) 
met 14 beurten de kortste partij van 
de week. Theo Valentijn had met 26 
caramboles = 30,59% de procentu-
eel hoogste serie. 

De Merel/Metaal Mijdrecht 2 ver-
loor met 3-6 van De Paddestsoel 3. 
Ignace Vink was in 18 beurten uit 
tegen Jos van Wijk.

De Kuiper/van Wijk 2 moest met 2-
7 diep buigen voor De Merel/Metaal 
Mijdrecht 4. Kees de Zwart redde in 
19 beurten de eer voor De Kuiper/
van Wijk 2, door de driebandenkam-

pioen bij het toernooi van Dio, Ben 
Fransen te verslaan.

Nippertje
De Paddestoel 1 verloor op het nip-
pertje van Dio 1 met 4-5. Winnie Lek 
was de “grote”man voor De Padde-
stoel 1 door in 18 beurten Herman 
Turkenburg te overwinnen. 

De Kromme Mijdrecht 2 was met 2-
7 duidelijk minder als De Vrijheid. 
Herman van Yperen zorgde voor 
de enige punten door in 18 beur-
ten Bart Dirks achter zich te laten. 
Bob’s Bar 2 was met 7-2 een maatje 
te groot voor Cens 1. 

Joris van Putten won heel sterk in 
maar 17 beurten van Mark Ruim-
schoot en zorgde voor de enige 
punten van Cens 1. De Merel/Me-
taal Mijdrecht 1 verloor verrassend 
met 2-7 van De Paddestoel 2. Jim 
van Zwieten was veel te sterk in 14 
beurten voor Harry de Jong. Kees 
Griffioen redde de Vinkeveense eer 
door in 18 beurten te winnen van 
Robert Daalhuizen.

Cens 2 was met 5-4 iets sterker als 
Bob’s Bar 3. Allan Knigthley vernie-
tigde in 18 beurten Theo Hubenet.
De Kuiper/van Wijk 1 was met 7-2 
veel beter als Bob’s Bar 1. 
De Kromme Mijdrecht 1 had met 3-
6 geen kans tegen Dio 2.

De Merel/Metaal Mijdrecht 3 blijft 
rode lantaarndrager door een 0-9 
nederlaag tegen De Schans. John 
Beets, Theo Valentijn, Dirk van Ype-
ren en Hans Dikkers zetten de op-
merkelijke zegereeks voort.

Stand 2e periode na 17 wedstrijden:
1. Dio 1  106 punten
2. De Schans 106 punten
3. De Kuiper/v Wijk 2       91 punten
4. De Kuiper/van Wijk 1   88 punten    
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Komt er een sterrenwacht in De Ronde Venen?
Wilnis - Er bestaan vergaande plannen bij de ge-
meente om in het aan te leggen natuur- en recre-
atiegebied gebied Marickenland een nieuw on-
derkomen te bouwen voor het Museum De Ronde 
Venen, gecombineerd met een bezoekerscentrum. 
Zelfs het NME-centrum zou er een plaats kunnen 
krijgen. “Als de gemeente toch bezig is, dan zou er 
wellicht ook een mogelijkheid zijn daar een kleine 
sterrenwacht te realiseren, compleet met koepel, 
een informatiebalie en misschien wel met een 
ruimte waar voordrachten, workshops en vergade-
ringen kunnen worden gehouden. Gedrieën zou je 
daar gebruik van kunnen maken om elkaars activi-
teiten te versterken”, geeft Roland Taams aan. Hij 
is initiator van het plan en al druk bezig met een 
stichting i.o die de naam ‘Sterrenwacht De Ronde 
Venen’ draagt. Daarvoor heeft hij Simone Borgste-
de en Jan Driessen bereid gevonden in het bestuur 
te willen plaatsnemen. Zijn ideeën komen op een 
moment dat dit jaar in Nederland wordt gevierd 
dat 400 jaar geleden de telescoop is uitgevonden 
in Middelburg. En het jaar 2009 is uitgeroepen tot 
het Internationale Jaar voor de Sterrenkunde, om-
dat het dan 400 jaar geleden is dat Galileo Galilei 
voor het eerst een telescoop gebruikte om de ster-
renhemel waar te nemen. Roland geniet bekend-
heid door de jaarlijkse sterrenkijkdagen die hij 
veelal in samenwerking met OBS De Willespoort 
en stichting De Paraplu organiseert. Maar ook 
buiten de gemeente is hij regelmatig actief met 
voordrachten over ruimtevaart en sterrenkunde 
op (basis)scholen. De kinderen hangen aan zijn lip-
pen als Roland uitleg geeft hoe groot het heelal is, 
wat onze ruimtevaart voor de mensheid betekent 
en waarom hij een passie heeft voor het fotogra-
feren van objecten aan de hemel. Maar ook jonge-
ren en oudere belangstellenden geven te kennen 
er graag wat meer over te willen weten. Hij toont 
daarbij vaak ook een deel van zijn instrumenten, 
sterrenkijkers die er zijn mogen. Daaronder een 
spiegeltelescoop met een spiegeldoorsnede van 
257 mm en een brandpuntsafstand van 1.200 
mm. Daarmee fotografeert hij op donkere heldere 
nachten prachtige sterrennevels. Zijn lenzenteles-
coop van 150 mm doorsnede met een brandpunts-
afstand van 1.200 mm. gebruikt hij voornamelijk 
voor planeetfotografie.

Passie
Roland maakt gebruik van geavanceerde technie-
ken bij zijn hobby. Zo heeft hij een astronomische 
atlas in de vorm van software op zijn laptop. Die is 
aangesloten op de telescoop. Hij kan daarmee de 
telescoop naar alle gewenste objecten in het heelal 
‘aansturen’. “Vroeger gebruikte ik nog een gewone 
gedrukte atlas. Daar moet je alles in opzoeken en 
dat kostte een hoop tijd. Nu gaat dat sneller”, ver-
telt Roland die een zeer grote passie aan de dag 
legt zodra ruimtevaart en sterrenkunde de revue 
bij hem passeren. Roland woont met zijn gezin in 
Wilnis en is in het dagelijks leven vestigingsmana-
ger bij een groothandel in dakbedekkingsmateri-
alen. In bijna 7 jaar tijd dat hij zijn hobby intensief 
beoefent is hij uitgegroeid tot een ware ‘ambas-
sadeur’ van de ruimtevaart. Hij heeft inmiddels 
goede connecties bij de Europese ruimtevaartor-
ganisaties ESA en ESTEC en is lid van de Vereniging 
Werkgroep Astrofotografie. Dat is een onderdeel 
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Als Roland zijn 
sterrenkijkdagen organiseert trekt dat veel be-
langstellenden. Het eerste jaar waren dat zo’n hon-
derd mensen. De laatste keren waren dat er bijna 
vijf keer zoveel! En bij slecht weer geeft Roland een 
voordracht in de aula van OBS De Willespoort of bij 
De Paraplu. De directeur van de school, Jos van der 
Jagt, is samen met zijn leerkracht Susan ’t Hart erg 
enthousiast daarover. Geen wonder, want zij zijn 
de oprichters van de Technotheek, waar ook ruim-
tevaart en sterrenkunde als onderdeel een plaats 
hebben gekregen. Niet voor niets heeft astronaut 
André Kuipers vorig jaar de Technotheek daar 
geopend. OBS Willespoort haalt regelmatig het 
nieuws doordat zij met hun opzet zelfs in de prij-
zen vallen bij het ministerie van Onderwijs.

Recreatief en educatief
Jong en oud willen tijdens de sterrenkijkdagen 

graag door een van Roland’s opgestelde ster-
renkijkers kijken. Bijvoorbeeld om 

de ringen van de planeet 
Saturnus eens te aan-

schouwen, of 
een sterk 

vergroot 

maanoppervlak, of met verbazing een prachtige 
sterrennevel in het sterrenbeeld Orion waar te 
nemen. Vooropgesteld als het een heldere avond 
of nacht is natuurlijk. En daarin zit hem de kneep, 
want het is niet altijd mooi helder weer boven De 
Ronde Venen. Voorts is er altijd veel strooilicht 
van straatverlichting, kassen en woningen. Dat 
beïnvloedt de kwaliteit van het beeld en dus ook 
van de fotografische opnamen. Roland verkast op 
heldere nachten dan ook richting Donkereind in 
Vinkeveen waar het (letterlijk) ook goed donker is. 
“Ik ben dan de hele nacht bezig met foto’s te ma-
ken. Als we hier in Marickenland straks over een 
kleine sterrenwacht met een koepel zouden kun-
nen beschikken, heb je minder last van strooilicht 
én het is donker in het natuurgebied. Dan zou je 
ook belangstellenden een mooi stuk informatie 
rechtstreeks uit het heelal kunnen aanbieden. Je 
creëert met zoiets een stuk recreatie, maar ook 
educatie en techniek komen erbij om de hoek kij-
ken. Bovendien trekt het veel belangstellenden en 
toeristen aan. Eén van de belangrijkste doelen van 
de sterrenwacht is ook om het onderwijs er nauw 
bij te betrekken. Het moet laagdrempelig zijn en 
toegankelijk voor iedereen. Want de sterrenwacht 
is van ons allemaal. Het idee is om overdag vaak 
open te zijn, maar in elk geval op de vrijdag- en 
zaterdagavond.” Volgens Roland is er al contact 
gelegd tussen hem en het Museum De Ronde Ve-
nen. “Iedere betrokkene is al enthousiast over het 
idee dat er wellicht mogelijkheden zijn om dit te 
realiseren. Men ziet het als een versterking van 
veel activiteiten. Het NME-centrum sluit daar mooi 
bij aan, want die hebben een naam hoog te hou-
den wat met de natuur te maken heeft. Natuur, 
wetenschap en techniek komen hier dus samen. 
Een sterrenwacht in de gemeente is dé plek voor 
allerlei sterrenkundige en ruimtevaartactiviteiten 
voor jong en oud. Gericht op onderwijs, educatie 
en voorlichting voor de wijde omgeving. Maar het 
kan ook een bijzondere locatie zijn voor bedrijven 
en instellingen voor het houden van lezingen, pre-
sentaties, vergaderingen en bijeenkomsten. Het 
belangrijkste worden natuurlijk onze kijkavonden 
met een open blik naar het uitspansel en alles wat 
je daar kunt zien. Planetenavonden, meteoren-
avonden, nachten voor astrofotografie en wat er 
tegen die tijd nog meer aan voorstellen binnen 
komt.” Aldus een gedreven Roland die de locatie en 
de inrichting al helemaal voor zich ziet. Maar zover 
is het voor hem en de talrijke amateurastronomen 
uit de regio jammer genoeg nog niet!

Kostenplaatje?
Donderdag 17 april jl. heeft Roland zijn voorstel-
len bij een van de Ronde Tafel gesprekken in het 
gemeentehuis in de openbaarheid gebracht. De 
aanwezige raadsleden en wethouders bleken niet 
onwelwillend tegenover zijn idee te staan. Groot-
ste struikelblok is voorlopig de financiering van 
het project. Want wat zijn de kosten? Kom je er met 
€ 100.000 voor de inrichting? Maar je hebt dan nog 
geen gebouw. “Als er toch gebouwd gaat worden 
voor een nieuw museum, een NME-centrum en 
een bezoekerscentrum, dan zou mijn voorstel mis-
schien in de plannen kunnen worden meegeno-
men. Dat hebben we dan alvast. Wellicht dat ik met 
mijn eigen instrumenten een eerste aanzet kan ge-
ven bij de inrichting”, bedenkt Roland. “En we gaan 
natuurlijk kijken of we donateurs bij elkaar kunnen 
krijgen en misschien willen ook het bedrijfsleven 
en financiële instanties wel participeren.” In dat 
licht gezien heeft Roland een volgende stap gezet 
om inzicht te krijgen in het kostenplaatje. Van de 
gemeente Heesch bij Oss heeft hij een bouwte-
kening toegestuurd gekregen van de aldaar ge-
bouwde volkssterrenwacht ‘Halley’. Een bevriende 
aannemer wil daarmee voor Roland een calculatie 
van de kosten maken. Niet dat dit het per se moet 
worden, het gaat om het idee. Maar er gaat meer 
gebeuren. Vooruitlopend op een en ander wordt 
er naast de stichting nóg een vereniging opge-
richt, ‘Omega Centauri’ genaamd, afgeleid van de 
naam van een bolvormige sterrenhoop in het ster-
renbeeld Centaurus. Roland: “De bedoeling is dat 
de vereniging t.z.t. de sterrenwacht ‘huurt’ van de 
stichting en zorgt voor het beheer ervan. Iedere 
belangstellende kan lid worden van deze vereni-
ging en ontvangt daarvoor 4x per jaar een nieuws-
bulletin. De bedoeling is ook dat er interessante 
cursussen en workshops gegeven gaan worden in 
samenwerking met Spacelink, NVR, ESA ESTEC en 
andere. Maar ook bijvoorbeeld in het zelf bouwen 
van een telescoop of op het gebied van fotografie. 
Net als bij de Paraplu zullen zich daarvoor mensen 
op vrijwillige basis beschikbaar kunnen stellen. 
Roland kan dat vanzelfsprekend niet allemaal in 
zijn eentje realiseren. Daar heeft hij hulp bij nodig. 
In eerste instantie menskracht, maar nu al sponso-

ring van bijvoorbeeld visitekaartjes, briefpapier 
en dergelijke om de stichting en de vereniging 

alvast een gezicht te geven. Op zaterdag 17 
mei a.s. presenteert Ronald zich met zijn ster-

renwacht De Ronde Venen in De Meijert op 
de beurs ‘Techniek in Onderwijs’. Dit dank 

zij OBS De Willespoort. En van Claudia 
Prange (bekend van de Oranjevereni-
ging Wilnis en Midpoint TV) heeft hij 
een uitnodiging ontvangen om zich te 

presenteren op de Beursvloer in Ho-
tel Hampshire Marickenland aan de 
N201. 

Wie zich geroepen voelt zijn project te ondersteunen of nadere inlichtingen 
wil hebben over de door Roland aangedragen onderwerpen en voorgestelde 
ideeën, kan met hem (vrijblijvend) contact opnemen. Sterrenwacht De Ronde 
Venen, p/a Scheepmaker 3, 3648 KG Wilnis. Tel. 0297-284283. 
E-mail:  info@sterrenwachtderondevenen.nl.

Het ‘Zevengesternte’ gezien door de telescoop

Roland toont de bouwtekening van de Halley volkssterrenwacht

De Triffid nevel

De bolvormige sterrenhoop
Omega Centauri

Gelijkwaardig melkwegstelsel:
Andromeda op 2 miljoen lichtjaar ver…

Voordracht van Roland Taams op school

Impressie van een volkssterrenwacht
Belangstelling tijdens de
sterrenkijkdagen

De planeet Saturnus in ons eigen zonnestelsel

Een prachtige spiraalnevel ver weg in het heelal

Spiegeltelescoop
van Roland Taams



Nieuwe Meerbode - 7 mei 2008 pagina 39

CSW E9 Voorjaarskampioen
 Wilnis - Na de afgelopen twee da-
gen diverse wedstrijdjes gespeeld te 
hebben, en weinig geslapen op een 
geweldig CSW Rabobank minikamp 
stond de laatste competitie wedstrijd 
tegen Argon E7 gepland. Na de 5-
4 verlies partij bij Argon twee we-
ken terug moest het vandaag zater-
dag 03-05-2008 gaan gebeuren. Bij 
winst of een gelijk spel was CSW E9 
voorjaars kampioen. Argon E7 be-
gon direct na de aftrap met aanval-
len en CSW E9 kwam met de rug te-
gen het eigen doel te staan. De ene 
na de andere kans was het gevolg. 
CSW E9 werd hier een klein beet-
je door overvallen en was zoeken-
de hoe Argon E7 afgestopt moest 
worden. De druk van Argon E7 werd 
groter en groter en een doelpunt 
kon niet uit blijven. Na 10 min was 
het raak, een uitval van Argon E7 
kon door de CSW E9 verdediging en 
de keeper niet afgestopt worden en 
CSW E9 stond met 0-1 achter. Hier-
na deed CSW E9 er nog een schep-
je bovenop en ging op zoek naar de 
gelijkmaker. Heel CSW E9 vocht om 
de bal en Argon E7 moest terug op 
hun eigen helft. Na bal verlies op 

het middenveld kon CSW E9 coun-
teren over rechts, Kevin stoomde op 
en met een fantastisch schot was 
het raak en stond het weer 1-1. De 
rest van de eerste helft bleef Argon 
E7 de betere ploeg en kreeg diver-
se kleine kansjes maar een tweede 
doelpunt kwam niet.

Startblokken
Na de rust kwam CSW E9 beter uit 
de start blokken en begon de Argon 
E7 aanval op hun eigen helft al te 
storen. Hierdoor was er veel bal ver-
lies van Argon E7 en kon CSW E9 
gemakkelijker stand houden. CSW 
E9 kreeg hierdoor ook kleine kans-
jes maar ook deze gingen er niet in. 
Doordat de stand maar op 1-1 bleef 
staan bleef de wedstrijd heel erg 
spannend. Na 15 min spelen ver-
overde CSW E9 de bal in de verde-
diging, en deze werd direct via het 
middenveld door gespeeld aan Ti-
mo. Na een kleine solo kon hij de bal 
op het doel schieten maar dit schot 
werd half gestopt door de Argon E7 
doelman. De doelman liet de bal los 
en daardoor kwam de bal voor de 
voeten van Nurian welke de 2-1 kon 

maken. Argon E7 gaf de moed niet 
op, maar moest nu nog twee keer 
scoren om kampioen te worden. Ar-
gon E7 probeerde weer de aanval te 
zoeken maar door het vroeg storen 
van CSW E9 kwamen ze maar moei-
zaam over de middenlijn. Argon E7 
kreeg nog een paar goede kanzen 
maar deze gingen net over of wer-
den tijdig door de CSW E9 verdedi-
ging afgestopt. Naar mate het einde 
van de wedstrijd naderde ging CSW 
E9 er in geloven dat ze kampioen 
konden worden waardoor er nog 
harder gewerkt werd. De stand ver-
anderde niet meer en na het laat-
ste fluitsignaal was CSW E9 voor-
jaars kampioen. De spelers juichten 
en sprongen over het veld van blijd-
schap. Na afloop werden de spelers 
op de foto gezet met bloemen. 

Na een moeizame wedstrijd toch 
winst tegen Argon en een verdient 
kampioenschap. De leiders willen 
alle spelers van CSW E9 felicite-
ren met het behaalde voorjaar kam-
pioenschap, het was hard werken 
maar we hebben het toch verdiend 
behaald.

Een goed stel gasten met een hoop voetbalkwaliteit

Legmeervogels B1 
kampioen Hoofdklasse
Uithoorn - De B1-junioren van Leg-
meervogels hebben werkelijk een 
prima prestatie neergezet dit sei-
zoen. Het team onder leiding van 
trainer Hiro bleek te beschikken 
over alle ingrediënten om kampi-
oen te kunnen worden. Er zat een 
hoop voetbalkwaliteit in de ploeg 
maar met name het feit dat hier een 
stel gasten stond die met elkaar er-
gens voor wilden gaan bleek goed 
te zijn voor het kampioenschap in 
de Hoofdklasse en promotie naar de 
3e divisie. De leiding onder aanvoe-
ring van trainer/coach Hiro Shirai en 
teammanagers Anton van der Pijl en 
Bert Muller waren de juiste mensen 
bij deze groep. Respect was het to-
verwoord. Respect naar elkaar, naar 
de trainer en de leiders. Respect 

naar het publiek en de scheidsrech-
ters. Als er een sportiviteitprijs zou 
zijn zouden deze jongens die ook 
zeker verdiend hebben. Het ging om 
het voetbal en daar had men veel 
voor over. Een groot compliment is 
dan ook zeker op zijn plaats voor 
deze jongens en Legmeervogels is 
trots op ze. Een absoluut visitekaart-
je voor de club. Van de  22 wedstrij-
den werden er 18 winnend afgeslo-
ten en 4 verloren.  De laatste wed-
strijd was op zondag  20 april 2008 
thuis in Uithoorn tegen SV Almere. 

Er was s’morgens een gezamenlijk 
ontbijt geregeld en de sfeer zat er 
al gelijk goed in.  Het werd een sim-
pele 6-1 overwinning en het was ei-
genlijk nooit een wedstrijd geweest.

Legmeervogels B1 was de Kampi-
oen en de terechte kampioen.. De 
ontlading was groot en het feest nog 
grootser. Er was werkelijk alles uit 
de kast getrokken door de organi-
satie. Zanger Ronnie zorgde voor de 
muzikale omlijsting, er waren bloe-
men, medailles, champagne, confet-
tikanonnen, een kleedkamer vol bal-
lonnen etc, etc .  Een ware huldiging 
op een speciaal Legmeervogelsbor-
des. Er werd gefeest, gezongen, ge-
danst, gedronken en chinees gege-
ten. En zelfs gingen de meeste kop-
pen kaal.  Hier was het allemaal om 
te doen geweest. Kampioen worden 
en feesten.  Dit is hoe voetbal moet 
zijn. Bedankt jongens we zijn trots 
op jullie ! En heel veel succes bij de 
wedstrijden om de supercup. 

Qui Vive ME6 wint Het 
Groot Hurley E-Toernooi
Uithoorn - Op zaterdag 26 april 
2008 vond het Hurley E-toernooi in 
het Amsterdamse Bos plaats voor 
54 Jongens en Meisjes E-teams, zo-
wel eerste als tweede jaars. Naast 
de reguliere poulewedstrijden vie-
len er ook behendigheidsspelletjes 
en andere activiteiten te beleven. 
Alle teams werden vroeg verwacht 
zodat de meiden al vroeg uit de ve-
ren moesten. 
Jammer genoeg misten ze door va-
kanties en ziekte een paar speel-
sters, maar gelukkig konden ze een 
beroep doen op twee invalsters. 
Zo kon er toch met zijn 6-en aan 
de eerste wedstrijd tegen Eemval-
lei uit Amersfoort worden begon-
nen. Het ging heel goed; er werd 
zuiver en hard overgespeeld en ie-
dereen stond goed gemotiveerd 
in het veld. De eerste overwinning 
was daardoor al snel binnen. Ver-
volgens werd het Aardappelspel ge-
speeld. Dat was superleuk, een es-
tafette lopen met een aardappel op 
je stick. Helaas rolde de gladde hal-
ve aardappel er steeds af, zodat dit 
spel verloren ging. Inmiddels was 
de zon lekker gaan schijnen, tus-
sen de wedstrijden door konden de 
“Roze ME6 Hoedjes” op. Eén van 
de moeders zorgde ervoor dat ie-

dereen op tijd wat te drinken en te 
eten kreeg, dat was super geregeld. 
Na de lunch die goed werd verzorgd 
door Hurley ging Qui Vive vol ener-
gie weer verder. 

Steeds beter
De volgende twee wedstrijden te-
gen twee verschillende teams van 
Hurley werden met ruime cijfers ge-
wonnen. Het hockeyen ging steeds 
beter, want de volgende wedstrijd 
tegen Reigers uit Hoofddorp werd 
ook gewonnen. Daarna speelde Qui 
Vive een strafballenwedstrijd tegen 
wederom Eemvallei, iedereen mocht 
1 strafbal nemen op de keeper van 
de tegenstander. De keeper van Qui 
Vive kon 5 ballen stoppen, maar om-
dat de andere keeper ook 5 ballen 
tegenhield werd het een gelijkspel. 
Bij de laatste wedstrijd tegen Alli-
ance uit Heemstede stonden er veel 
toeschouwers langs het veld en dat 
was te merken; Qui Vive speelde de 
beste wedstijd van het toernooi. De 
wedstijd speelde zich grotendeels af 
op de helft van Alliance en de kee-
per van Qui Vive had niet veel te 
doen. Deze wedstrijd werd dus ook 
met winst afgesloten. 
Hierna kon op het zonovergoten 
terras van Hurley de prijsuitreiking 

worden afgewacht. De meiden wer-
den uitgeroepen tot winnaar van 
hun poule en kregen een mooie be-
ker.
Maar toen alle poulebekers waren 
uitgereikt, waarbij het opviel dat er 
veel bekers naar teams van Qui Vive 
gingen, bleek Qui Vive ME6 ook het 
beste E-team van Het Groot Hurley 
E-tournooi te zijn! Vol trots werd ook 
de grote beker in ontvangst geno-
men. Al met al een dag vol hockey-
plezier!!!

Legmeervogels E1 Kampioen!
Uithoorn - Door een 0-2 overwin-
ning bij Almere is Legmeervogels E1 
kampioen geworden in de 1e klasse. 
Met 27 punten uit 9 wedstrijden kun 
je stellen dat dit kampioenschap dik 
verdiend is. Zonder de verhinder-
de Rens Roode mocht de E1 op een 
prachtig kunstgrasveld aantreden 
tegen Almere E1. De eerste wed-
strijd was al gebleken dat dit een 
goede ploeg was, dus van onder-
schatting was zeker geen sprake. Er 
moest tenminste één punt gehaald 
worden om het kampioenschap he-
lemaal veilig te stellen. 
De eerste tien minuten ging de 

wedstrijd gelijk op, met kansen over 
en weer. Beide keepers hadden het 
druk, maar wisten elke bal te keren. 
Uiteindelijk was het Steyn die de 
bal goed klaarlegde voor Rens Ko-
nincks, die niet nadacht en de bal 
binnenschoot. Almere gaf niet op 
en had zelfs het betere van het spel, 
maar Masha was weer een niet te 
passeren. Vlak voor rust wist Steyn, 
na goed doorzetten, de 0-2 te sco-
ren. Na rust was de wedstrijd meer 
in balans en was Almere minder ge-
vaarlijk. Er werd iets beter gevoet-
bald, waardoor de 0-2 niet meer in 
gevaar kwam.  Na de penalty’s knal-

den de kurken van de Champagne-
flessen en kregen de spelers bloe-
men en een beker. Daarna op naar 
de kantine van Legmeervogels voor 
patat, limonade en een kampioen-
smedaille van de vereniging. Jullie 
hebben het pria gedaan en regel-
matig mooi voetbal laten zien. Een 
kampioenschap is mooi, maar het is 
nog mooier om te zien hoeveel ple-
zier jullie hebben en stuk voor stuk 
beter zijn geworden. Nu nog een 
een wedstrijd tegen CTO, een paar 
mooie toernooien en als klap op de 
vuurpijl het “Sport & Spel” week-
end.

V.l.n.r. staand: Danny van der Voort, Rens Konincks, Max Versteeg, Frans Versteeg (coach), Steyn Horsch, Max Weber 
en Masha te Kolsté.
V.l.n.r. zittend: Said Bouyahi, Roy Beszelsen en Daan Janmaat.
Niet op de foto: Rens Roode.

Tweede plaats voor 
vriendenteam Legmeervogels F9
AUithoorn - Het vriendenteam van 
F9 sluit een goed seizoen af. In het 
afgelopen voetbaljaar heeft de geel- 
blauwe formatie progressie geboekt 
en de tweede plaats in de competi-
tie bereikt. 

Dit succes is mede bepaald door de 
talenten van de kinderen, de ouders 
die de kinderen blijven stimuleren, 

de vrijwilligers en de club. Maar de 
profvoetballers in dop hebben na-
tuurlijk de beste prestatie geleverd. 
De F9 heeft het hele seizoen met een 
volledige groep in een ontspannen 
sfeer gevoetbald. Er werden weinig 
of geen trainingen en (vriendschap-
pelijke) wedstrijden overgeslagen. 
Door het harde trainen en het door-
zettingsvermogen van de kinderen 

zijn we in deze sterke poule toch op 
een tweede plaats geëindigd. Dus 
Menno, Tim, Marcio, Pepijn, Bilan, 
Rico, Gianni, Tristan en Kees jullie 
hebben het heel goed gedaan dit 
seizoen. 

Jullie zijn echte voetbalmaatjes ge-
worden en hopelijk gaan we er vol-
gend seizoen weer net zo tegenaan.
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Rijders BMX UWTC 
vervolgen de strijd om het 
Europees Kampioenschap
Echichens/Uithoorn – Afgelopen 
weekend  werden de 9e en 10e ron-
de tellend voor het Europese kam-
pioenschap in Echichens (Zwitser-
land) verreden. Na een voorspoe-
dige reis streken we vrijdagmiddag 
neer in Echichens liggend aan het 
Lac Léman (meer van Genève). 

Een prachtige locatie met een wer-
kelijk fantastisch uitzicht over het 
meer en de besneeuwde bergen. 
Na de voorgaande indoor-wedstrij-
den was dit weer de eerste Europe-
se wedstrijd in de buitenlucht. De 
fietscrossbaan maar vooral de ruim-
te daar omheen hebben de afgelo-
pen weken flink te leiden gehad van 
de regen en het dooiwater. In te-
genstelling tot de weersverwachtin-
gen hadden we vooral op zaterdag 
te maken met zomerse omstandig-
heden. De baan droogde daardoor 
snel op, wat de wedstrijd ten goe-
de kwam. Arno van Vliet kwam zo-
wel op zaterdag al op zondag tekort 
om zich te kwalificeren voor de fina-
les. De klasse waarin hij als nieuw-
komer uitkomt (Men 17-24 jaar) is 
behoorlijk groot en bestaat voor een 
deel uit rijders die het niveau Juni-
or Men of Elite net niet halen. Mike 
Pieterse (Men 25-29 jaar) deed op 
zaterdag verwoede pogingen om 
het podium te halen, maar moest 
helaas met een 4e plaats genoe-
gen nemen. Op zondag kon Mike 
zijn draai niet vinden en werd hij 
5e. Bij Michael Schekkerman (Juni-
or men) was het wedstrijdverloop op 

zaterdag wel heel bijzonder. Na een 
slechte eerste manche wist hij zich 
vervolgens, mede door de wisselen-
de uitslagen van zijn tegenstanders, 
met twee keer een 4e plaats toch te 
kwalificeren voor de ¼-finale. Op 
zondag reed Michael sterker dan op 
zaterdag, maar de tegenstand was 
zwaarder. Slechts met minimale ver-
schillen op de streep, viel voor hem 
het doek al na de manches. Onze 
rijders hebben de volgende klasse-
ringen behaald:

Uitslagen ronde 9 Zaterdag 19 
april:
Men 17-24 jaar Arno van Vliet 
Alleen manches: 4e, 5e, 5e.
Men 25-29 jaar Mike Pieterse 
Na manches: 4e.
Junior men Michael Schekkerman 
¼-finale: 7e.

Uitslagen ronde 10 Zondag 20 april:
Men 17-24 jaar Arno van Vliet 
Alleen manches: 6e, 6e, 6e.
Men 25-29 jaar Mike Pieterse 
Na manches: 5e.
Junior men Michael Schekkerman 
Alleen manches: 5e, 5e, 4e.

Al met al kunnen we terug kijken 
op een geslaagd wedstrijdweekend. 
De volgende internationale wed-
strijd, tevens de eindronde Euro-
pees Kampioenschap wordt verre-
den op 2, 3 en 4 mei aanstaande in 
het Duitste Weiterstadt. Meer infor-
matie is te vinden op onze website 
www.uwtc.nl/bmx.

Sander Berk dichtbij 
Olympische Spelen Peking
Regio – Triatleet Sander Berk van 
het Multi Supplies Triathlon Team 
komt steeds dichterbij de Olympi-
sche Spelen in Peking, maar de be-
nodigde kwalificatie is nog niet be-
reikt. 
Bij de eerste World Cups van het 
seizoen in Australië en Nieuw-Zee-
land lukte het de Kwakelaar niet een 
top-10 klassering neer te zetten, wat 
nodig is voor een ticket naar Peking. 
Komend weekeinde heeft hij nog 
een kans in Zuid-Afrika.
De eerste World Cup van het sei-
zoen was in het 
A u s t r a l i s c h e 
M o o l o o l a b a . 
Berk koos daar 
voor een andere 
tactiek om bij de 
eerste 10 te ein-
digen. Na een 
minder zwemon-
derdeel in de 
oceaan werkte 
Berk zich knap 
in de achtervol-
gende groep. 
Na 30 kilometer 
fietsen bedacht 
hij dat voor hem 
maar een tactiek 
zou werken: de 
aanval. De door 
Multi Supplies 
gesponsorde tri-
atleet kreeg een 
Canadees, een 
Zwitser en een 
Italiaan met zich 
mee. 
Maar ondanks dat het viertal voor de 
achtervolgers geen bedreiging zou 
vormen, kregen ze geen groot gat. 
Met slechts vijftien seconden voor-
sprong op de grote groep met daar-
in alle sterke lopers, begon Berk aan 
de afsluitende 10 km hardlopen. 

De topfavorieten kwamen toen ook 
al snel voorbij. Het zware heuvel-
achtige loopparkoers maakte dat hij 

zich maar moeilijk voorin staande 
kon houden. Berk zakte terug naar 
de dertigste plek en wist door een 
snelle eindronde nog op de 27e plek 
te eindigen.

Kans
Een week later kreeg Berk opnieuw 
een kans op een Olympisch ticket 
bij de World Cup in het Nieuw Zee-
landse New-Plymouth. De 1500 me-
ter zwemmen ging daar veel be-
ter. Hij kwam als 12e uit het wa-
ter en kwam daardoor in een goe-

de groep op de 
fiets terecht. In 
een grote groep 
van 48 man ont-
snapte Berk na 
twintig kilometer 
met een groep-
je mee, maar 
die vluchtpo-
ging kreeg geen 
ruimte vanuit het 
peloton. Door 
een ijzersterk 
looponderdeel 
kwam Berk la-
ter toch nog ge-
vaarlijk dichtbij 
zijn gedroomde 
top-10 plek. Hij 
liep de negen-
de looptijd van 
31.14 minuten, 
wat voor Berk 
een PR was. Hij 
finishte uitein-
delijk op de 16e 

plaats, slechts op 21 seconden ach-
terstand van plek 10. 
Hij zat er weer dichtbij, maar het 
Olympische doel heeft Berk nog niet 
bereikt. Komend weekeinde heeft hij 
in zijn tweede thuisland Zuid-Afrika 
een volgende kans om dat doel toch 
te bereiken. Bij de World Cup van 
Richardsbay, waar hij een jaar ge-
leden al bij de top-10 zat, gaat Berk 
opnieuw alles doen om Olympische-
kwalificatie af te dwingen.

Foto onderschrift:
Triatleet Sander Berk. Foto: EJ

De AKU midden- en lange 
afstandslopers vroeg in vorm
Regio - De midden- en lange af-
standslopers van AKU hebben in de 
eerste weken van dit nog zo vroege 
baanseizoen alweer van zich doen 
laten spreken. Zowel bij de senio-
ren als de junioren zijn het aantal 
persoonlijke records niet meer op 2 
handen te tellen! De nieuwe trainers 
die afgelopen winter begonnen zijn 
bij AKU, Bert Bouwmeester bij de 
senioren en zoon Remi Bouwmees-
ter bij de junioren, zijn hier hard mee 
aan het werk geweest en  trots op 
de prestaties. 

Senioren
Marcel de Jong, net terug van een 
trainingsstage in Portugal wist zich 
al 2 keer te verbeteren op de 800 
meter dit jaar naar een persoon-
lijk record van 1.58.26. Ook afgelo-
pen vrijdag liep hij wederom in de 
1.58min. Het clubrecord van 1.55.73 
is het doel van hem dit jaar en dat 
lijkt haalbaar! Thom de Wildt deed 
het al goed op de 400 meter door 
zijn beste prestatie ooit op de 400m 
al te benaderen tot op enkele hon-
derdsten; 51.36 sec. en kwam tot 
een net-niet-record op de 200m af-
gelopen vrijdag van 23.58. Maaike 
Koopstra is ook alweer goed op weg 
naar een mooi tijd op de 800 me-
ter, zij kwam afgelopen vrijdagavond 
tot een mooie 2.22.54. Het seizoen is 
nog maar net begonnen en de eer-
ste stappen naar mooie successen 
zijn gezet!

Junioren
Bij de junioren regent het werkelijk 
persoonlijke records de afgelopen 

weken. Githa de Wildt (14) maak-
te afgelopen winter een sprong en 
wist een prachtige tijd te lopen op 
de 400m; 63.5, een mooie 800m in 
2.27.09 en maarliefst 10 sec van haar 
record af te halen op de kilometer 
om uit te komen om 3.15.66. Ook 
Wouter Heinrich(14) heeft de smaak 
alweer goed te pakken. 

Na een laatste wegwedstrijd van 5 
kilometer die hij afraffelde in 16.48 
min, heeft ook hij zich alweer flink 
verbeterd op de 800m (2.09.9) en de 
1500m (4.29.28). Beide zullen eind 
deze maand hun opwachting ma-
ken bij de NK voor junioren in Gro-
ningen. 

Maar ook vooral in de breedte word 
er goed gepresteerd en sneuveld er 
mening persoonlijk record. Jeroen 
Bosschaart (15) wist bijvoorbeeld 
een nieuw pr te lopen op de 800 
van 2.32.13 en wist Remco Sprenger 
(17) zichzelf op zijn eerste 800m te 
lanceren naar een  2.14.18. 

Mooie prestatie ook van Sem Bende 
(12) die de kilometer 2 weken gele-
den afraffelde in een slordige 2.24.5. 
En ook Channa van Seters(14) , Ar-
cas Duba(15) enm Dico Duba(16) 
mochten al enkele persoonlijke re-
cords verwelkomen dit seizoen!

De investering van AKU in het mid-
den- en lange afstandslopen werpt 
z’n vruchten af en dit belooft nog 
veel meer mooie prestaties voor de 
rest van het seizoen. En dan is dit al-
leen nog maar het lopen.

Rolstoelbadminton, iets voor jou ? 
Bij Badmintonvereniging 
Veenshuttle kan het !
De Ronde Venen - Bewegen en 
sporten is voor iedereen gezond en 
moet voor iedereen mogelijk zijn. 
Ook voor mensen met een lichame-
lijke beperking. Door zogenaamde 
“Aangepaste sporten” moet het mo-
gelijk zijn voor iedereen om te spor-
ten. Binnen de Ronde Venen be-
stond er nog geen mogelijkheid om 
badminton te spelen in een rolstoel. 

Daar gaat verandering in komen! 
Aangemoedigd door enkele rolstoe-
lers uit de regio gaat Badminton-
vereniging Veenshuttle het “Aange-
past sporten” in de praktijk brengen 
en wel door het aanbieden en pro-
moten van rolstoelbadminton.  Van-
af 8 mei a.s. worden er via Sportser-
vice Midden Nederland een aantal 
sportrolstoelen in bruikleen ter be-
schikking gesteld en kun je vrijblij-
vend elke donderdagavond vanaf 
20.00 uur in de maand mei probe-

ren of het rolstoelbadminton je be-
valt. Bij voldoende animo gaat Bad-
mintonvereniging Veenshuttle van-
af september 2008 (als het nieuwe 
seizoen weer begint) blijvend rol-
stoelers de mogelijkheid geven om 
badminton in verenigingsverband te 
spelen. Dus kom op 8, 15, 22 of 29 
mei vanaf 20.00 uur naar Sporthal 
De Phoenix in Mijdrecht vrijblijvend 
een shuttle meeslaan, dan kunnen 
wij je tevens laten zien wat wij jou als 
vereniging te beiden hebben. Voor 
sportrolstoelen, rackets en shuttles 
wordt gezorgd. Na afloop kun je nog 
even napraten en genieten van een 
drankje in de kantine. Sporthal De 
Phoenix is goed bereikbaar met rol-
stoel en voorzien van een lift naar 
de kantine. Meer informatie kun je 
krijgen bij Raymond Bot (secretaris) 
op 0297 – 281982 of Richard Geerts 
(voorzitter jeugdcommissie) op 0297 
– 272105.

Biljarten D.I.O
Ben Fransen 
driebandenkoning  
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in café de Merel 
te Vinkeveen  de strijd aangegaan 
wie er als  winnaar van het Regio-
naal driebanden toernooi (64 deel-
nemers! )van biljartclub D.I.O. van 
de tafel met het groene laken  met 
de meeste punten en de hoofdprijs, 
een kleuren televisie,  naar huis zal 
gaan.
Na de zaterdag  stonden 2 man aan 
de leiding nl. Bert v. Walraven uit 
Amsterdam en Ben Fransen uit Uit-
hoorn met 8 punten uit 4 wedstrij-
den, gevolgd door Theo Valentijn, 
Peter Driehuis  en Harry Koperberg 
op vier punten,  Hans van Rijn en 
Henk Doornekamp op 2 punten en  
Jan Eijsker  op nul punten.De kort-
ste partij op zaterdag was van Theo 
Valentijn en Ben Fransen nl. in 10 
beurten maakten ze hen te maken 
caramboles Theo 13 en Ben 9.
Dus nog van alles mogelijk op de 
zondag. Na de laatste wedstrijd  was 
de stand alsvolgt. De laatste plaats 
was  voor Henk Doornekamp  met 
2 punten alles mislukte deze dagen 
bij Henk, 7de  werd Jan Eijsker met 
2 punten,  en met 4 punten  6e Hans 
van Rijn, vijfde Harry Koperberg  
met 6 punten, vierde met 10  pun-
ten Peter  Driehuis, 3e werd Theo 
Valentijn  met 10 punten, als twee-
de eindigde Bert van Walraven die 
de finale verloor van Ben ook met 
10 punten, maar een beter moyen-

ne speelde dan Theo en Peter,  Ben 
dus met 12 punten winnaar  van het 
toernooi.Al met al was  Ben dus de 
allerbeste van het toernooi van Bil-
jartclub D.I.O. van het jaar 2008,  de 
kortst partij in het toernooi  bleef in 
handen van Ben en Theo de hoog-
ste serie  maakte  Hans v aan Rijn 
nl. 5 caramboles.  De prijzen wa-
ren dit jaar weer grandioos, dank-
zij de sponsoring van Auto bedrijf 
Fiat Kooyman te Vinkeveen.Na een 
woord van dank aan iedereen die 
een steentje  aan dit toernooi heeft 
bijgedragen werden de prijzen uit-
gereikt door  de voorzitter  van bil-
jartclub D.I.O., Peter Driehuis. Zon-
der sponsors is het toch lastig een 
dergelijk groot toernooi te organise-
ren,  onze hartelijke dank daarvoor.
D.I.O. en café de Merel kunnen te-
rug kijken op een prima georga-
niseerd toernooi. Herman Turken-
burg  en Bert Dijkshoorn en Peter 
Driehuis  van D.I.O. waren de gro-
te organisatoren achter dit gebeu-
ren, dit is aan hen wel toevertrouwd. 
En  een goede motivatie om in 2009  
opnieuw het toernooi te organise-
ren.Belangstelling voor biljarten da-
mes en heren op de dinsdag ( de 
merel)of donderdag avond ( d.i.o.)? 
neem contact op met Café de Me-
rel Arkenpark MUR No 43 te Vinke-
veen  tel. 0297-263562 of aan de bar  
in café de merel. De avonden begin-
nen om 20.00 uur

Internationaal 
Pinkstertoernooi s.v. Hertha
Vinkeveen - Alweer voor de 24e 
keer organiseert s.v. Hertha uit Vin-
keveen tijdens het Pinksterweek-
end een Internationaal voetbaltoer-
nooi voor A-junioren. De organisa-
tie wist een deelnemersveld vast te 
leggen met clubs uit Zweden, En-
geland, Duitsland en uiteraard Ne-
derland.  De Engelse bijdrage komt 
van de winnaar van 2007 Wisbech 
St. Mary. Ytterby verzorgt met twee 
teams de Zweedse inbreng. Het 
Duitse Holzwickede is al jarenlang 
te gast, De Nederlandse deelname 

bestaat uit het uithoornse Legmeer-
vogels en uiteraard de organiseren-
de vereniging s.v. Hertha. De wed-
strijden worden gespeeld op zater-
dag 10 mei en zondag 11 mei op de 
fantastische velden van sportcom-
plex De Molmhoek in Vinkeveen. Op 
zaterdagmorgen wordt er om 10.30 
uur afgetrapt voor de eerste wed-
strijd en op zondagmiddag 16.00 
begint de finale. 
Het toernooi mag bogen op een ja-
renlange traditie en is het bezoeken 
meer dan waard

Inschrijving Midreth 
Open geopend!
Mijdrecht - Vanaf heden is het mo-
gelijk je in te schrijven voor het Mid-
reth Open 2008. 
Het Midreth Open wordt ieder jaar 
weer georganiseerd door een tal van 
enthousiaste vrijwilligers, de Open 
Toernooi Commissie. Ook bouwbe-
drijf Midreth BV heeft zich weder-
om bereid gevonden het toernooi 
te sponsoren! Het voorweekend van 
het toernooi zal plaatsvinden op 21 
en 22 juni. De finaledag valt op zon-
dag 29 juni! Schrijf je dus snel in, 
want vol = vol! Dit is hét toernooi 
wat je NIET wilt missen!  Het Mid-
reth Open staat vooral bekend om 
zijn gezelligheid, maar ook om zijn 

variatie aan deelnemers en catego-
rieën, voor ieder wat wils! Ga je voor 
de punten en misschien wat prijzen-
geld of voornamelijk voor de gezel-
ligheid? In beide gevallen zit je bij 
dit toernooi goed! 
Na een wedstrijd, maar ook als toe-
schouwer, kun je terecht bij ons al-
om bekende eettentje. Hier kun je 
wat halen voor de lekkere trek, maar 
ook een goede maaltijd! Je zult in ie-
der geval goed worden verzorgd.
Wacht dus niet te lang, DE IN-
SCHRIJVING IS GEOPEND! Je kunt 
je inschrijven tot 9 juni 2008 middels 
de website  www.tvwilnis.nl of een 
inschrijfkaart bij uw vereniging. 

Postduiven
Hennie Pothuizen wint 
Chimay
Regio - Zaterdag 3 mei stond de 
voorlaatste vlucht voor de Vitesse 
spelers op het programma, en het 
werd wederom een pittig vlucht-
je. De wind waaide licht vanuit het 
Oost Zuidoosten, en het werd ron-
de de middag toch even boven de 
20 graden en dat is de duiven dit 
seizoen nog niet overkomen. Door 
deze wind vanuit die hoek, worden 
de duiven naar de kust gedreven, 
en moeten ze tegen de wind in te-
rug vliegen, en dat kost kracht en 
tijd. De duiven werden in het Bel-
gische Chimay ( dat ligt schuin on-
der Maastricht) om 08.00 uur ge-
lost, en de eerste duif meldde zich 
bij Hennie Pothuizen in Vinkeveen 
om 10.53.02 uur, en deze duif maak-
te een snelheid van 1418,046 me-
ter per minuut, dat is ruim 85 Km 
per uur. Ron den Boer uit Uithoorn 
werd 2e en Bosse & Zn werden 3e. 
in het rayon werden prima presta-
ties neergezet, Hennie werd van de 
ongeveer 4500 duiven 11, 38 en 60e: 
Ron werd 17e, Bosse & Zn 19e, Th. 
Kuijlenburg 29e, Ton Duivenvoorde 
39e en 42e en Wim Wijfje 48, 63e  en 
65e. In de B-groep ging de overwin-
ning naar Verweij-Castricum, met 

Richard v.d. Berg als goede tweede. 
Volgende week is de laatste Vites-
se vlucht vanuit Nivelles/Nijvel ge-
middelde afstand 187 Km en de eer-
ste Eendaagse fondvlucht vanuit het 
Franse Ablis met een gemiddelde 
afstand van 466 Km. De uitslag van 
Chimay was als volgt:
Chimay 691 duiven, 22 Deelnemers;
C. Pothuizen
R. den Boer
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
C. van Bemmelen
C. Stevens
P.J. van Schaik
H.P. Snoek
W. Könst
Verweij-Castricum
R. v.d. Berg
P. de Haan
P. Baas
H. Brugman
Th. Vlasman
G. Stevens
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Th. Fiege
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Unitas Heren 3 
overtuigend kampioen
Mijdrecht - Het derde team van de 
Mijdrechtse volleybalheren is over-
tuigend kampioen geworden in de 
3e klasse H van de Regio Holland. 
Met een ongekend puntentotaal van 
91 – een score van 87% en slechts 
13 verloren sets - stond er dit sei-
zoen geen maat op de geroutineer-
de heren van Unitas. 

Zelfs het aanstormend talent van de 
eigen vereniging kon niet op tegen 
de rust en de routine die het team 
dit seizoen uitstraalde. Was het vo-
rig seizoen met een 4e plaats licht-
jes tegenvallend; dit seizoen viel al-
les op zijn plaats en werd de ene na 
de andere zege behaald. De directe 
concurrent SAS’70 H2 werd 2 wed-
strijden voor het einde in een re-
gelrechte thriller met een 3 – 1 ne-
derlaag naar huis gestuurd. De Uit-
hoornaren moesten met 4-0 win-
nen om nog een kans te maken en 
speelden alles-of-niets. Het mocht 
echter niet baten. Alleen midden-
moter KDO heeft de smaak van 
een overwinning mogen ruiken te-
gen de Mijdrechtenaren. In een to-
tale offday leden de Unitas-mannen 
daar hun enige nederlaag. Deze ne-
derlaag schudde wel de boel goed 
wakker. 

De week erna waren de mannen bin-
nen het uur klaar tegen Roda’23 met 
de duidelijke setstanden: 25-5, 25-

4, 25-8 en 25-10. De fluwelen set-
ups waren dit seizoen van Peep Blei 
en René Driehuis. De buitenaanval-
len werden binnengeslagen door 
John Pronk, good-old Jaap Eelman 
en nieuwkomer Norbert van Engen. 
De prikballen recht in de hoek wa-
ren in de betrouwbare handen van 
Derrick Brown. De middenaanval-
len werden binnengetimmerd door 
Frank van der Meer en Hoefenees 
Hans Out, terwijl aanvoerder Bob 
den Boer veelvuldig zijn 1e tempo-

ballen binnensloeg. Al met al een 
bijzonder geslaagd seizoen en een 
terecht verdiend kampioenschap!

Eindstand
1. Unitas H3 21 – 91 (72 – 13)
2. SAS’70 H2 21 – 79 (66 – 23)
3. KDO H1 21 – 75 (61 – 26)
4. Veenland H1 21 – 66 (54 – 33)
5. Atalante H4 21 – 39 (34 – 53)
6. Unitas H2 21 – 37 (33 – 58)
7. VHZ H2 21 – 32 (27 – 59)
8. Roda’23 H2 21 -   1 (01 – 83)

F1-team van Argon 
voorjaarskampioen
Mijdrecht - Op zaterdag 26 april 
moesten de mannen van Argon 
aantreden tegen de mannen van Al-
tius. Met 4 punten voorsprong op de 
nummer 2 en met nog 2 wedstrij-
den te spelen kon Argon op deze 
prachtige zaterdag kampioen wor-
den. Aangekomen op het complex 
van Altius konden de mannen hun 
zenuwen niet langer bedwingen en 
stonden binnen no-time een balle-
tje te trappen op een leeg veld. Zij 
hadden blijkbaar zo veel energie dat 
deze nog even voor de wedstrijd een 
uitweg moest vinden.
Om exact 09.00 uur klonk het fluit-
signaal. De mannen van Argon lie-
ten er geen gras over groeien en be-
stormden direct de aanval van Alti-
us. De bal werd snel onderschept en 
meegegeven aan de voorhoede. De-
ze zocht de achterlijn op en wist di-
rect een voorzet te geven die prach-
tig werd ingeschoten. Binnen 50 se-
conden was het 0-1.

De voorhoede bestond uit: Youssef, 
Lex, Stan en Sebastiaan, Deze man-
nen combineerde mooi en al snel 
liep de voorsprong op tot 0-4.

Prachtig
Rob, de keeper van Argon, kon ge-
nieten van een prachtige wedstrijd 
die hem werd voorgeschoteld. Hij 
had niet veel te doen, maar de bal-
len die hij op het doel geschoten 
kreeg wist hij prima te verwerken. 
Hij bereikte een aantal keer via een 
uittrap de voorhoede die daardoor 
snel richting doel van de tegenpartij 
wist te komen en op die manier de 
bal in het net wist te leggen. Slim en 
doordacht keeperswerk.
Ook de achterhoede van Argon 
speelde een puike wedstrijd. Er was 
geen doorkomen aan voor de man-
nen van Altius. De achterhoede be-
stond uit Mohamed, Raoul en Yan-
nick. Als er al een enkele keer ge-
vaar dreigde dan wist één van de 

mannen uit het verdedigingsblok 
de bal af te pakken en direct weer 
om te schakelen naar een gevaar-
lijke aanval van Argon. Altius wist 
zich geen raad met de stortvloed 
van aanvallen en de teller liep ge-
staag op naar 0-8. 

Het team is gesmeed onder aan-
voering van trainer en coach Lesley 
Groenen. Deze werd geassisteerd 
door Rob van Wijk die beiden met 
veel plezier en enthousiasme de 
energie van de mannen in goe-
de banen wist te leiden. Knap werk 
mannen, bedankt! Zo werd dit sei-
zoen afgesloten met een kampi-
oensschap die meer dan verdiend 
is te noemen. Helaas kon Gerben er 
deze dag niet bij zijn, maar ook hij 
heeft zijn aandeel in dit kampioens-
schap geleverd.
Met nog enkele toernooien in het 
vooruitzicht komt er een einde aan 
een geweldig seizoen.

Mastwijk taekwondo 
1x zilver, 1x goud onk 
taekwondo
Regio - Tijdens de Open Neder-
landse Taekwondo Stijl Kampioen-
schappen in de Jan Massinkhal te 
Nijmegen hebben een tweetal leden 
van Mastwijk Taekwondo een mooie 
ereplaats weten te behalen. 

Het Kampioenschap telde zo’n 170 
deelnemers uit landen als Israël, 
België, Engeland, Duitsland en na-
tuurlijk Nederland en was ondanks 
de vakantietijd goed bezocht. Coach 
Cor Mastwijk was met een viertal 
deelnemers afgereisd naar Nijme-
gen met de volgende deelnemers: 
Kathelijne van de Woude, Carlo 
Antonioli, Sander Hendriks,Wendy 
Langenberg en Wim Schoenmaker. 
Het eerste deel van de dag was in-
gedeeld voor de B-klasse (tot zwar-
te band) en na de middag was het 
de A-klasse (zwarte band en hoger) 
die moest aantreden. In de B-klas-
se was als eerste Kathelijne van der 
Woude aan de beurt en zij zat in een 
poule van 10 deelnemers. Kathe-
lijne heeft nu een aantal wedstrij-
den meegedaan en zij begint duide-
lijk te ontwikkelen en deze keer was 
dit goed te merken. Zij wist net niet 
in de finale te komen maar door de 
nieuwe ontwikkelingen van Kathelij-
ne was coach Cor Mastwijk toch erg 
tevreden en zit er behoorlijke voor-
uitgang in, Kathelijne is zesde ge-
worden. 
Ondertussen was op een ander 
veld de poule begonnen van Wim 
Schoenmaker die ook nog niet veel 
wedstrijdervaring heeft en toch heel 
goed mee kan komen in deze poule. 
Wim wist door een foutje in één van 
zijn laatste vormen net niet de finale 
te behalen en werd vierde.

Zwaar
Wendy Langenberg moest gelijker-
tijd met Wim aantreden en Wendy 
had een aantal bekende en geduch-
te tegenstandsters maar Wendy was 
vastberaden en liep sterk. Omdat 
Wendy als eerste op moest in haar 
poule waren de juryleden nog voor-
zichtig met de punten wat een groot 
nadeel was voor Wendy omdat het 
in deze strijd maar om tiende pun-
ten gaat. De achterstand was in de-
ze zware poule niet makkelijk weg te 
werken en na een spannende strijd 
wist Wendy een mooie en bevoch-

ten zilveren plak te bemachtigen.
De eerste ereplaats was een feit 
door deze 11 jarige jongedame en 
nu was het alleen Carlo Antonioli 
nog die aan moest treden in de B-
klasse. Carlo was meegegaan om 
zijn vormen te trainen voor het dan-
examen in december waar hij aan 
wil gaan deel nemen. Het was goed 
dat hij mee was want hij wist een 
eerste plaats te bemachtigen en dit 
was boven verwachting en een zeer 
goede opsteker voor Carlo die dit in 
zijn voorbereiding op zijn danexa-
men goed kan gebruiken. Voor de 
B-klasse leden van Mastwijk Tae-
kwondo zat het erop en alleen San-
der Hendriks zou nog gaan deelne-
men in deA-klasse na de pauze.

Nadeel
Sander was in een hele zware pou-
le ingedeeld waar de deelnemers 
allemaal dichtbij elkaar kwamen 
in punten. Sander moest als eer-
ste op en dat is altijd een groot na-
deel, toch liep hij strak en technisch 
goed maar kwam net tekort om door 
te dringen tot de finale plaatsen en 
zo zat het erop voor alle deelnemers. 
Weer een mooie ervaring rijker kon-
den de deelnemers terugkijken op 
een Kampioenschap met verschil-
lende kanten. Toch was coach Cor 
Mastwijk tevreden want hij zag dui-
delijk de vooruitgang van zijn leer-
lingen en al snel zullen weer een 
aantal leden gaan aantreden bij het 
volgende evenement.

Jongste Argon jeugd 
steunt club uit Kenia
Mijdrecht - De Mini Fjes van SV 
Argon houden op tweede Pinkster-
dag, 12 mei, een toernooi. Tijdens 
dit toernooi wordt aandacht besteed 
aan het ondersteunen van een goed 
doel in Kenia, de voetbalclub Re-
al Kisumu FC. Real Kisumu FC is in 
2001 opgericht door vier voormali-
ge straatjongens. Zij begonnen met 
een elftal dat meedeed aan een lo-
kale competitie voor kinderen onder 
de 15 jaar. Inmiddels spelen meer 
dan 100 jongeren voor Real Kisumu, 
variërend in de leeftijd 7 tot 25 jaar. 

Het senior team speelt in de Eer-
ste Divisie van Kenia waar ze tot nu 
toe nog geen enkele wedstrijd heb-
ben verloren. In juni start in Kisu-
mu het nieuwe voetbalseizoen met 
daarin ook een competitie voor de 
Under 10. Ook Real Kisumu zal met 

een elftal vertegenwoordigd zijn. De 
jongens van dit jongste team zijn 
tussen de 7 en 9 jaar oud. Allen zijn 
afkomstig uit de allerarmste slop-
penwijken (Manyatta, Migosi en 
Nyalenda) van Kisumu. Iedere dag 
na school trainen ze tussen 4 en 6 
uur op het voetbalveld van de lokale 
technische school onder leiding van 
Jairo Ochango, een van de oprich-
ters van Real Kisumu. Hij heeft in de 
afgelopen jaren verschillende KNVB 
cursussen gevolgd.

Passie
Sommige jongens worden opge-
voed door hun grootouders of ou-
dere broers en zussen, omdat hun 
ouders zijn overleden aan HIV/
AIDS. Het voetbal is hun passie en 
houdt hen op de been. De afgelo-
pen maanden is het erg onrustig 

geweest in Kisumu in verband met 
de verkiezingen. Gelukkig komt al-
les langzaam weer op gang. 
De competities die zo belangrijk zijn 
voor de kinderen staat weer op de 
rails. En ook de Real Kisumu F-jes 
spelen weer. Tijdens het toernooi bij 
SV Argon zal de jongste jeugd tegen 
een geringe betaling allerlei spelle-
tjes kunnen doen, waarmee prij-
zen zijn te winnen. Ook zal een rad 
van Fortuin aanwezig zijn, met inte-
ressante prijzen. Daarnaast houdt 
www.sieraden4life.nl een verkoop 
van sieraden uit Kenia, ook ten ba-
te van het goede doel. De doelstel-
ling voor het toernooi is om een ex-
tra elftal in Kisumu te financieren. 
Daar is € 500,- voor nodig. Het zou 
mooi zijn als bij de prijsuitreiking 
bekend gemaakt kan worden dat 
het gelukt is.
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De Ronde Venen -  Ondanks de dreigende taal van de weer-
goden als zou het uitgerekend op Koninginnedag regen-
achtig zijn, bleef het nagenoeg overal droog en liet zelfs een 
waterig zonnetje zich af en toe zien. Maar warm voorjaars-
weer was het niet. Integendeel. En ook het water in sloten en 
vijvers was koud. Eén en ander was goed merkbaar bij de ac-
tiviteit ‘Fiets ‘m erin’ in Mijdrecht, waar slechts 5 deelnemers 
aan deze ludieke activiteit deelnamen. Dat bleek ook het 
geval in Vinkeveen bij de nagebootste versie van ‘Te land, 
ter Zee en in de Lucht’, hier ‘Snel naar de Bel’ genaamd.

Niettemin waren er drommen toeschouwers en belangstellen-
den op de been. Hetzelfde was het geval bij de diverse vrijmark-
ten in de kernen. Een groot aanbod dat veel kijkers én kopers 
trok! Van het frisse weer profiteerden de meeste binnenactivi-
teiten. Daar was nagenoeg elke plaats bezet. Zoals bij de 55-plus 
ochtend in De Schakel in Wilnis, waar de vrijwilligers in de be-
diening handen en voeten te kort kwamen vanwege de grote 
toeloop. In Wilnis had het Oranjecomité op dinsdagavond bij de 
Schoolbrug over de Ringvaart al een ‘volle bak’ getrokken bij de 
Gondelvaart en het ‘koekhappen’. Jammer genoeg waren er wat 
te weinig deelnemers, maar dat mocht de pret en het enthou-
siasme niet drukken. De Mix van Trix ging er gretig in en opval-
lend genoeg bleek het mooi weer te zijn tijdens deze toch goed 
georganiseerde activiteit. Burgemeester Marianne Burgman liet 
zich in een oranjegekleurd ‘bontje’ toen al niet onbetuigd en 
opende later op de avond de officiële festiviteiten voor Konin-
ginnedag in Mijdrecht met het traditionele vuurwerk op het ter-
rein van SV Argon aan de Hoofdweg. 

WILnIS
In Wilnis werd Koninginnedag rond half tien door de burge-
meester feestelijk ingeluid. Zij deed dat in aanwezigheid van het 
voltallige gemeentebestuur, leden van de Oranjevereniging en 
tal van inwoners na hun deelname aan de optocht met rijk ver-
sierde kinderen en fietsen. De Dorpsstraat was één grote vrij-
markt en bij ‘De Buurvrouw’ en Brasserie ‘De Waard’ waren ten-
ten opgezet met daarin toonbanken waaraan men een hapje 
en een drankje kon bestellen. Omgeven door terrasjes zag het 
er allemaal gezellig en goed verzorgd uit! De opgestelde kin-
derspelen trokken in de middaguren veel bezoek van kinderen. 
Maar ook van de uitgezette fietstocht werd druk gebruik ge-
maakt, evenals van het penaltyschieten op het CSW-terrein. De 
wat ‘oudere jongeren’ zaten toen al aan ‘de pils’ dat rijkelijk werd 
getapt. Met ’s avonds een feest waarin de Rondeveense band 
‘Blauw’ voor de vrolijke noot zorgde, zijn de festiviteiten in Wil-
nis naar tevredenheid verlopen.

MIjDREchT
Mijdrecht was eveneens in een feestelijke stemming. Allen die 
ooit een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen, hadden 
zich verzameld in het gemeentehuis waar een dronk op Hare 
Majesteit de Koningin werd uitgebracht. Vervolgens repte een 
ieder zich naar de Janskerk voor het Koninginnedagconcert. 
Over dit bijzondere concert leest u elders in deze krant meer. 
Trouwens, alle attracties in Mijdrecht, de vrijmarkt, kinderspelen 
en de tópfeestband van Nederland: ‘De Boston Tea Party’, deden 
goede zaken. Super!

DE hOEF
De hoef deed weer van zich spreken met een parade van de 
mooist aangeklede kinderen op Koninginnedag. Met de zelf-
bouw van een lopende en dansende struisvogel en het traditio-
nele ringsteken was het feest in deze woonkern compleet. Top-
py!

VInKEVEEn
Vinkeveen ‘draaide’ traditiegetrouw weer de Lions Braderie tus-
sen de bebouwing van Maria-Oord en Kerckelande. Dat doet 
wat knusser aan dan langgerekt op de Kerklaan zoals vroeger. 
Accordeonvereniging Con Amore deed van zich spreken met 
een concert in zorgcentrum Zuiderhof, Brassband Concordia gaf 
acte de présence in Maria-Oord. Maar ook elders in Vinkeveen 
heerste in diverse (horeca)gelegenheden een feestelijke sfeer. 
Ondanks de frisse wind werd druk gebruik gemaakt van de uit-
gezette fietstocht.
Voor zover bekend is Koninginnedag in De Ronde Venen 
zonder noemenswaardige overlast verlopen. houen zo! Al-
le sponsors, vrijwilligers en deelnemers worden namens 
de organisatie(s) bij dezen hartelijk bedankt voor hun 
bijdrage(n)! Graag tot volgend jaar!

Het was weer een
gezellige Koninginnedag
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