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RENTE 10 JAAR VAST

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

5,05%!!!
FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Inrichting van Julianalaan
in Vinkeveen aangepast
Vinkeveen – “De inrichting van
de Julianalaan in Vinkeveen wordt
aangepast zodat voertuigen elkaar
weer makkelijker kunnen passeren en eventueel met twee wielen in
de berm kunnen parkeren. De hoge trottoirbanden die nu in de berm
liggen worden vervangen door lage exemplaren waar overheen gereden kan worden. De werkzaamheden worden uiterlijk in juni uitgevoerd”, laat het college per persbericht weten. De laatste weken heeft
onze redactie veel geschreven over
deze Julianalaan en de klachten van
de bewoners. Wethouder Palm nam
alle tijd om zich in deze zaak te verdiepen en gaf direct toe, dat het niet
klopte.

In het persbericht staat nu: “De afgelopen weken is de Julianalaan in
Vinkeveen grondig opgeknapt. De
werkzaamheden waren nodig omdat de laan op veel plaatsen was
verzakt. Leidingen zijn vernieuwd,
de riolering is vervangen en de laan
is nu weer netjes bestraat.
Door de nieuwe inrichting lijkt het
of de rijweg minder breed is dan
voorheen. Door bewoners zijn hier
ook opmerkingen over gemaakt. Zij
vrezen dat auto’s of vrachtwagens
elkaar alleen nog maar met moeite
kunnen passeren en zijn bang dat
dit niet altijd goed zal gaan, zeker
niet als er brede wagens in de laan
staan geparkeerd. De weg is echter

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

nog even breed als voorheen. Het
verschil zit hem in het feit dat voertuigen voor de reconstructie door
het gras van de berm reden om elkaar te passeren of daar met twee
wielen in konden parkeren. Omdat
de berm nu is afgeschermd met hoge trottoirbanden, bestaat die mogelijkheid niet meer en lijkt de weg
smaller. Naar aanleiding van de opmerkingen van bewoners is daarom besloten de hoge trottoirbanden te vervangen door lage exemplaren waar overheen gereden kan
worden. Daarmee wordt de oude situatie hersteld waarin auto’s deels
in de berm kunnen parkeren of er
doorheen kunnen rijden om elkaar
te passeren”.

FORD RIJDERS OPGELET:

ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!
Benzine

€ 35,Diesel

€ 60,-

Mijdrecht - Raadslid Emiel Hoogendijk heeft per e-mail bij de griffier
vragen gesteld ten aanzien van roken tijdens schorsingen van raadsvergaderingen.
De heer Hoogendijk heeft geconstateerd dat er tijdens schorsingen
veel mensen roken bij de ingang
aan het Raadhuisplein. Zodra een
persoon zich bevindt in de nabijheid
van de toegangsdeuren zal deze automatisch opengaan. Gevolg hiervan is dat rook het gemeentehuis
inwaait. Dit geeft overlast in de hal
en aangrenzende ruimtes. De heer
Hoogendijk stelt de vraag wat hier
concreet aan gedaan kan worden.
Het antwoord dat hij hierop kreeg is
duidelijk: “Vorig jaar is het nieuwe
rookbeleid vastgesteld. De noodzaak voor een nieuw rookbeleid
werd onder andere ingegeven door

het verwijderen van de voormalige rookruimte. In het nieuwe rookbeleid is bepaald dat de gemeente
geen rookfaciliteiten meer aanbiedt
aan de medewerkers en bezoekers
van het gemeentehuis. De volgende argumenten lagen hierbij aan
ten grondslag: verder ontmoedigen
van roken, kostenbesparing (interne
rookfaciliteiten zijn kostbaar) en het
voorkomen van inpandige rookoverlast (interne rookfaciliteiten “lekken”
vaak rook).
Rookbeleid
Met het vaststellen van het nieuwe rookbeleid is het ook niet meer
toegestaan om nabij de entrees van
het gebouw te roken. Dit om overlast, zoals omschreven door de heer
Hoogendijk, voor derden te voorkomen. Daarnaast is het niet represen-

tatief als medewerkers, bezoekers of
raadsleden voor het pand hun rookwaren nuttigen”. Duidelijk zou je
zeggen, maar dan wordt het weer
afgezwakt: “Primair is het handelen conform het rookbeleid de eigen
verantwoordelijkheid van de rokers.
Ook de uitstraling, die het roken nabij de entrees geeft en de ervaren
overlast waar de heer Hoogendijk
over spreekt, zou hierbij gewogen
moeten worden. Daarnaast heeft de
raad de mogelijkheid en eigen verantwoordelijkheid om elkaar aan te
spreken op elkaars gedrag”. Aldus
de beantwoording van het college.
Niet zo gek dit antwoord, aangezien
een groot deel van dit college ook
altijd voor de deur staat te roken. Er
is maar één oplossing: gewoon verbieden om binnen vijf meter van de
in- of uitgang te roken.

• APK, Emissie Test en Afmeldkosten
• Olie verversen 5W30 Ford Speciﬁcatie
• Olie ﬁlter vervangen • Controle op 26 punten

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
www.kunstuitleen-timeless.nl

Nu vanaf

€ 119,-

Uithoorn • sportlaan 17 • (0297) 56 69 77

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u oP PaGINa 2.

Rendementsweg 4H
3641 SK Mijdrecht
Telefoon: 0297-522443
www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

Tot 1 juli 2011 lage BTW tarief
voor arbeidsoon
vraag naar een
vrijblijvende prijsopgaaf

Gevelwerkzaamheden
gevelreiniging
vochtbehandeling
antigraffiti behandeling

Emiel Hoogendijk wil af van die rooklucht in het gemeentehuis

OBS De Pijlstaart herdenkt
met veel leerlingen de oorlog
Vinkeveen - Lisa, Leanne en Noa
uit groep zeven van OBS De Pijlstaart uit Vinkeveen mochten namens alle leerlingen een krans leggen tijdens dodenherdenking. De
drie meiden vonden het helemaal
niet eng, sterker nog, ze vonden het
leuk om te doen. En heel erg belangrijk uiteraard! Lisa: “Het is belangrijk
dat we denken aan alle slachtoffers
die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog.” Leanne is het daar helemaal mee eens. “Ik vind ook dat we
dit moeten blijven doen. Op school
hebben we een boekje over de oorlog gelezen en daar stonden hele heftige verhalen in van mensen
die de oorlog hebben meegemaakt.”
Het lijkt wel alsof er ieder jaar meer
kinderen bij het monument komen om stil te staan bij de oorlog.

inclusief: BTW • Emissie Test • Afmeldkosten

APK + Rapid Service Beurt

Raadslid Emiel Hoogendijk wil nu maatregelen

Raadsleden en collegeleden
roken tijdens schorsingen

APK ALL-IN PRIJZEN

Noa: “Ook van de Pijlstaart zijn er
meer kinderen dan vorig jaar. Ik ben
er volgend jaar weer bij.“ Irma van
der Molen, van de ouderraad van
school: “We hebben dit jaar een email aan alle ouders gestuurd met
een uitnodiging om ook te komen.
Daar hebben velen gehoor aan gegeven. Het is fijn te merken dat veel
ouders het belangrijk vinden dat
hun kinderen bij de herdenking
aanwezig zijn en we hopen dat dat
aantal volgend jaar nog groter is.”

voegwerken
uithakken, slijpen, voegen
zandstralen
schoorsteenwerkzaamheden

Wie weet waar Tessa
(Boris) zich bevindt?
Deze week ontvingen wij de volgende noodkreet: “Onze teckel Tessa,
waarschijnlijk heet Tessa nu Boris,
is een reutje van nu ongeveer een
jaar oud. Hij is langharig, black &
tan en een dwerg-kaninchen. Tessa
verblijft waarschijnlijk bij een ouder echtpaar van rond de 60 jaar dat
woonachtig is in Aalsmeer of omgeving. Deze mensen hebben een huis
in Zwitserland en zij hebben Tessa opgehaald/gekocht in Leeuwarden
bij een oudere dame, die op onze Tessa paste en haar doorverkocht
heeft zonder onze toestemming. Dit echtpaar heeft Tessa waarschijnlijk
te goeder trouw gekocht, maar hij is ónze hond. De foto van Tessa, die
ik meestuur, is uit de tijd dat Tessa net bij ons was, een paar maanden
oud. Waarschijnlijk is Tessa nu groter, maar veel zal dat niet schelen.
Het is een klein ras.
Mocht iemand weten waar onze Tessa (Boris) zich nu bevindt, laat het
ons alstublieft weten, we missen haar vreselijk: 06 - 20 65 65 92.”

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeentehuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in
de rubriek Actueel.

AfVAlBRengstAtIons

Abcoude
Achter de Kerken 49

Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRhome en
seRVIcepunten
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

Loop

AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

Aard van het project

Gein Zuid 16

Torenlaan 28

Activiteiten

Bouwen van een erker aan de
voorkant van het huis en verplaatsen van de voordeur naar voren
Realiseren van een aansluiting
riool, toegangsdam, en dammen,
stapmolens en longeerbakken,
detail afzetting buitenbak, betonnen
keerwanden als beschoeiing,
mestopslag en opvulling achter de
ruimte van het westelijke woonhuis
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Uitbouwen op eerste verdieping en
schuur betrekken bij hoofdwoning

Bouwen

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

W-2011-0252

3-5-2011

Bouwen
W-2011-0243
Uitrit aanleggen
of veranderen
Afwijken
bestemming

1-5-2011

W-2011-0246

26-4-2011

Bouwen

W-2011-2053

3-5-2011

Bouwen van een steiger
Bouwen van een steiger

Bouwen
Bouwen

W-2011-0244
W-2011-0242

1-5-2011
1-5-2011
2-5-2011

W-2011-0254

28-4-2011

Zand- en Jaagpad 6

Legaliseren van 3 tuinbergingen

Afwijken
bestemming
Bouwen
Slopen
Bouwen

W-2011-0245

Margrietstraat 14 en 15

Wijzigen van bestemming
agrarisch in wonen
Vervangen 2 garageboxen

W-2011-0247

26-4-2011

Bouwen

W-2011-0250

2-5-2011

Kappen
Bouwen

W-2011-0248
W-2011-0241

26-4-2011
28-4-2011

Slopen

W-2011-0256

4-5-2011

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 34
Mennonietenbuurt 39
Baambrugge
Binnenweg 22

mijdrecht
Diamant 29
Karekiet 49
Mijdrechtse Zuwe 3
Nijverheidsweg 21
Gijsbert van
Stoutenborchstraat 46
Provincialeweg 19

Vergroten van de bestaande
stenen schuur
Kappen van een boom
Verbouwen van een deel van de
woning tot zorgwoning
Verwijderen van asbesthoudend
plaatmateriaal.
Realiseren van een dakopbouw

W-2011-0251

2-5-2011

W-2011-0258

4-5-2011

A.C. Verhoefweg 2

Bouwen
Slopen
Verwijderen van asbesthoudende Slopen
golfplaten en dakgoot
Bouwen van een jongveestal
Bouwen

W-2011-0259

4-5-2011

Vinkeveen
Arkenpark Mur 10

Bouwen van een tuinschuurtje

Bouwen

W-2011-0260

6-5-2011

Slopen van asbest schoorstenen
en inbouwen toiletgroep

Slopen
Handeling met
gevolgen voor
beschermde
monumenten

W-2011-0191

4-4-2011

Waverveen
Waverdijk 19 (nabij)

Wilnis
Ringdijk 1

Verwijderen van asbesthoudende Slopen
golfplaten en plaatmateriaal

VeRleenDe BouWVeRgunnIng In comBInAtIe met ontheffIng/WIjzIgIng
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vinkeveen
Baamburgse Zuwe 143b Vernieuwen van een restaurant
(herbouw het Duikertje)

Bouwen

Voordijk 13 en 14

de periode 26 april 2011 tot en met 28 oktober 2011. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen,
kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt,
een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven.
De werkadressen zijn Grondzeiler 1 t/m 49, 3642 AL Mijdrecht, Grondzeiler 2 t/m 50, 3642 AM Mijdrecht,
Staartmolen 1 t/m 37, 3642 AN Mijdrecht, Staartmolen 2 t/m 20, 3642 AP Mijdrecht, Korenmolen 25 t/m 33,
3642 AH Mijdrecht, Korenmolen 35 t/m 65, 3642 AK Mijdrecht, Korenmolen 54 t/m 72, 3642 AJ Mijdrecht en
Vijzelmolen 10 t/m 40, 3642 AS Mijdrecht Het adres tijdelijke bouwplaats is Vijzelmolen naast nummer 10,
3642 AS Mijdrecht.

4-5-211

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien.
InRIchtIng tIjDelIjke BouWplAAts AAn De VIjzelmolen In mIjDRecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 mei 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Schreutelkamp Bouw bv
vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Vijzelmolen in Mijdrecht. Dit in
verband met de renovatie werkzaamheden in opdracht van Westhoek Wonen aan de Grondzeiler 1 t/m 50,
Staartmolen 1 t/m 37, Korenmolen 25 t/m 72 en Vijzelmolen 10 t/m 40 in Mijdrecht. De vergunning geldt voor

29-4-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de 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. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend)
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Abcoude
Rijksstraatweg 37-39

mijdrecht
Smaragd 29

Vinkeveen
Aetsveld 22
Lange Meer 4
Meerkoetlaan 19

W-2011-0257

2010/0425

Verzenddat.
vergunning

Wilnis
Dorpsstraat 36
Geerkade 14

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddatum
vergunning

Verbouwen van het bestaande
koetshuis tot een praktijkruimte
voor logopedie en een
mantelzorg woning

Afwijken
bestemming

Wabo2010-034

19-4-2011

Doortrekken van het dakvlak

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0219

28-4-2011

Plaatsen van een dakopbouw
en uitbouw

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen
Bouwen

W-2011-0201

28-4-2011

W-2011-0221
W-2011-0142

28-4-2011
28-4-2011

Slopen

W-2011-0170

28-4-2011

Bouwen

W-2011-0065

28-4-2011

Plaatsen van een dakopbouw
Uitbouwen van de achterzijde
van de woning
Slopen van de inrichting en
achtergevel
Herbouwen van een garage/
berging, kantoorgedeelte en
opslagruimte

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 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 voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
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aan te melden. Het voordeel daarvan is dat u zoveel sporten kunt
proberen als u wilt! Zo kunt u eenvoudig ontdekken welke manier
van bewegen bij u past. Voor sommige activiteiten is aanmelden
wel verplicht. De activiteiten zijn gericht op mensen van 50 jaar
en ouder. Daardoor is het niveau aangepast. Bent u nog geen 50
maar wel geïnteresseerd? Dan bent u ook van harte welkom!

Bewegen is gezond, maar vooral ook heel erg leuk. Dat ervaart u
tijdens de kennismakingsactiviteiten van Juni Beweegt. Beweegt u

Attributen

Alle noodzakelijke attributen om de betreffende sport te beoefenen, zijn op de locatie aanwezig. Denk zelf wel aan geschikte
(zwem)kleding, goede schoenen en bijvoorbeeld een flesje water.

Sportieve
Sportieveactiviteiten
activiteitenvoor
voor50-plussers
50-plussers

Juni
Juni beweegt
beweegt
Aangepast bewegen, door ziekte of beperking

In veel gevallen kunt u meedoen aan de activiteit, 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. Twijfelt u of een activiteit geschikt is? Neem dan contact
op met de sportaanbieder.
De gegevens staan op www.sportinderondevenen.nl.
2011

+
0
5

t.a.v. Erik Leus, Antwoordnummer 2405
3430 VB Nieuwegein (geen postzegel)

scoor een beweegmaatje
Bewegen is nog leuker als het gezellig is. Een beweegmaatje kan
u helpen dat doel te bereiken. Maar wat als u er geen heeft? Dan
kunt u zich dit jaar aanmelden voor een beweegmaatje! Samen
kunt u meedoen aan Juni Beweegt en ontdekt u welke beweegactiviteiten jullie leuk vinden om samen te doen. U kunt zich ook
aanmelden als u niet mee wilt doen met Juni Beweegt, maar
wel op zoek bent naar een beweegmaatje. Door samen te gaan
sporten, maakt dat de drempel om te beginnen niet alleen lager,
maar houdt u het ook nog eens langer vol. Door aan te geven
wat u graag wilt doen
(bijvoorbeeld een uurtje tennissen of lange
2011
2011
wandelingen maken) wordt u gekoppeld aan een beweegmaatje
bij u in de buurt.
U kunt meer informatie vinden en zich aanmelden op
www.sportinderondevenen.nl of via het aanmeldformulier. Dit
wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting De Baat.
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Juni beweegt
Juni beweegt
www.sportinderondevenen.nl
www.sportinderondevenen.nl
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Dit jaar kunnen ook inwoners uit de voormalige gemeente
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activiteiten jullie leuk vinden om samen te doen. U kunt zich ook
aanmelden als u niet mee wilt doen met Juni Beweegt, maar
wel op zoek bent naar een beweegmaatje. Door samen te gaan
sporten, maakt dat de drempel om te beginnen niet alleen lager,
maar houdt u het ook nog eens langer vol. Door aan te geven
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ALARMNUMMER 112
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BRANDWEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

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

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

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

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

Op afspraak bij Bonne Nuit met ‘Lil’
Mijdrecht - Lilian van Bonne Nuit
heeft iets nieuws:
als u geholpen wilt worden door Lillian zelf, en daar de tijd voor wilt nemen, kunt u nu op elke dinsdag tussen 10.00 uur en 21.00 uur een tijd
reserveren.
Via e-mail of telefonisch kunt u

een tijd afspreken, die dan exclusief voor u alleen wordt benut. Voor
bh’s of badkleding of protheses, wat
u maar wilt is er een tijd te reserveren om ‘Lil’ voor u alleen te hebben.
Mocht u daar in geïnteresseerd zijn,
kunt u bellen naar 0297-255610 of
e-mailen naar info@bonnenuit.nl

Bingo bij Argon, thema Holland!
Mijdrecht - Op vrijdag 13 mei is
het weer zover, bingo met originele prijzen.
Themaprijzen zijn deze maand o.a.
leuke Hollandse prijzen met als

hoofdprijs een gloednieuwe omafiets, dé trend van dit moment! De
zaal gaat om 19.15 uur open en om
20.00 uur start het bingoën. Het eerste kopje koffie is gratis.

Stichting ‘Paraplu’ presenteert:

Een nieuw programma en
een nieuwe website
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ bestaat
dit jaar alweer 31 jaar en heeft zich
volledig vernieuwd met een nieuw
programma voor het seizoen 20112012, een geheel vernieuwde en
gemoderniseerde website en een
nieuwe mogelijkheid om in te schrijven, namelijk online-inschrijven.
Nieuw programma
Voor het nieuwe activiteitenseizoen
2011-2012 dat in september 2011
begint heeft de Stichting weer een
keur aan cursussen, workshops,
ontspanningsactiviteiten en dagtochten voorbereid.
Naast het vele nieuwe zijn uiteraard ook veel bestaande populaire activiteiten behouden zoals biljarten, bridgen, bridgecursussen,
mondharmonica, dansen voor paren en line-dance, yoga, klaverjassen, kaarten maken, computercursussen voor beginners en gevorderden, vele creatieve cursussen tekenen, schilderen, aquarelleren, quilten en patchwork, knippen en naaicursus, taalcursussen voor beginners en gevorderden.
Daarnaast zijn er weer vele cursussen en workshops opgenomen zoals
digitale foto’s beheren en verwerken, diavoorstelling maken, weblog
maken, netwerken, digitale camera,
internetten en e-mailen, stamboomonderzoek, filosofie, tuin- en plantkunde, communicatietraining, literatuurwetenschap, expressionisme,
diverse spirituele cursussen (Reike,
Meditatie, Aura-healing, Quantum
Touch, Mandalatekenen) en workshops zoals portret- en modeltekenen, boetseren in klei, Kerstdecoratie, glasmozaïk, klussen, creatief
met zeep, make-up, manicure en
lunch- en borrelhapjes maken.
Tenslotte staat er weer een aantal
interessante en culturele dagtochten op het programma: De Weistaar,
Anton Pieck Museum, Schoenenmuseum met rondvaart.
Alle informatie over deze cursussen,
workshops, activiteiten en dagtochten is te vinden in het programmaboekje, dat op diverse manieren geraadpleegd kan worden.
“Men kan zich ook laten informeren
over alle activiteiten tijdens de zogenaamde “Open Inschrijfdag” die de
Stichting organiseert op zaterdag 20
augustus 2011 van 10.00-21.30 uur”,
zegt Riet de Jong, de voorzitter van
de Stichting ‘Paraplu’. “Dan zijn alle docenten en spelleiders aanwezig
die belangstellenden uitvoerig kunnen en willen informeren.”
Nieuwe website
Na tien jaar gebruik gemaakt te

hebben van een bescheiden, eenvoudige maar kleurrijke website,
is de Stichting “Paraplu” overgegaan op een geheel nieuwe, moderne, praktische en zelfs interactieve
website.
Na daarover het bestuur geadviseerd te hebben, heeft ontwerpster Sandra Loogman van Graphix
Design, een geheel andere website ontworpen met moderne en frisse
kleuren, strakke lettertypes en een
oogstrelend design.
“Gezien de flexibele opzet en invulling van het ontwerp van de nieuwe website kan de Stichting ‘Paraplu’ weer vele jaren vooruit met het
op moderne wijze informeren van
de bevolking van De Ronde Venen”,
verzekert ontwerpster Sandra Loogman, die tevens als docente haar
medewerking aan de stichting verleent. “Voor het eerst kunnen inwoners ook inter-actief gebruikmaken
van de website, hetgeen de aantrekkelijkheid vergroot”, vult Sandra nog
aan.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Chazz moet dit jaar
zonder Ellen Helmus
(1953 – 2011)

De site heeft 8 hoofdrubrieken met
informatie over de Stichting, over
het jaarprogramma, inschrijfmogelijkheden inclusief inschrijfformulier
en online inschrijven, een contactformulier en een overzicht van de
jaarlijkse sponsors.
De nieuwe website is te bereiken
via: www.stichtingparaplu.nl.
Online inschrijven
Voor het komende en de volgende activiteiten-seizoenen heeft de
Stichting ‘Paraplu’ door FEKA een
nieuw administratieprogramma laten ontwerpen, dat voldoet aan de
eisen van deze tijd, waardoor de administratie door meerdere bestuursleden en efficiënter verzorgd kan
worden. Met het nieuwe programma zijn ook de mogelijkheden uitgebreid om met de cursisten en deelnemers aan activiteiten te communiceren en hen te informeren. Ook
docenten en spelleiders krijgen gebruikersmogelijkheden in het nieuwe programma.
Voor mensen die zich willen informeren over de cursussen, workshops, activiteiten en dagtochten
biedt het programma via de website
www.stichtingparaplu.nl de interactieve mogelijkheid om een cursus of
activiteit uit te zoeken én zich meteen online aan te melden door het
invullen van een digitaal inschrijfformulier en dit rechtstreeks te verzenden naar het administratieprogramma van de Stichting ‘Paraplu’.
Deze manier van inschrijven is mogelijk via www.stichtingparaplu.nl/
inschrijvencursussen.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk. is een beige/witte kater met een
roodbandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn
- Zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.
Gevonden
- Prinses Marijkelaan in Mijdrecht, een rode, erg wilde kat.
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoorpoot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen
wit.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse niet-gecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte
pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechteroog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.
- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes
en wit op de buik.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Twee grootheden uit de Nederlandse jazzwereld, links Ellen Helmus, rechts
Dim Kesber, traden tijdens Chazz 2010 op met de jeugdige Basily Boys.
Charity Jazz. Dat is het rauwe gescheur van saxen, de opzwepende
ritmiek van drums en gitaren, het scherpe geluid van trompetten; het
drukke geroezemoes van vrolijke mensen. Het is ook het schateren van
kinderen die krijgertje en verstoppertje spelen, de geuren van een barbecue; het loeien van een koe. Chazz – dat is: een idyllische tuin, in het
gras zitten, zomer, lekker weer, tevredenheid, zonnestralen die door de
takken van de bomen dansen. Het is een beetje als een schilderij van
Claude Monet.
Vijf keer Chazz, en dan kwam altijd weer dat moment waarop de zomer
op slag nóg zomerser, speelser en sprankelender werd dan op enig ander moment van zo’n mooie dag. Dan was ’t alsof er een engeltje in de
hoogste boom zat en klonk boven alles uit het parelende, heldere geluid
van een toverfluit – de dwarsfluit van Ellen Helmus.
We zullen die betovering nooit meer meemaken, want Ellen Helmus,
jaar-in, jaar-uit een trouwe, graaggeziene en gehoorde gast van al die
jaren is dood. Het noodlot sloeg toe op 26 maart 2011. Uitzaaiingen van
borstkanker, de ziekte die zij jaren eerder al eens leek te hebben overwonnen, werden haar fataal. Na de onvergetelijke Frans de Wijs in 2007
heeft Chazz opnieuw een trouwe vriend verloren.
Ellen Helmus werd onlangs in De Volkskrant herdacht door Peter de
Waard. Die heeft er meer verstand van dan ik, en dus citeer ik hem even:
“Ze werd algemeen beschouwd als de beste dwarsfluitist van Nederland en misschien van Europa”. Helmus, die studeerde aan het Haags
Conservatorium, trad op met vele groten uit het vak: het Rosenberg Trio,
The Gipsy Boys, Cor Bakker, Denise Jannah, de Basily Boys en, in de beroemde Blue Note te New York, met Hubert Laws en Georgie Fame. Ze
doceerde aan het conservatorium in Utrecht.
Ellen Helmus was er, zoals gezegd, vanaf de eerste Chazz bij. Dat deed
ze niet in de laatste plaats omdat zij pal stond voor de minderbedeelden.
Met haar stichting Asante Sana bracht zij het geld bijeen voor de bouw
en instandhouding van een middelbare school in Kenia. Ook het doel
van Chazz, geld inzamelen voor onderwijs aan de allerarmste kinderen,
sprak haar aan en daarom maakte ze er in haar drukke agenda gaarne
een plek voor. We zullen Ellen Helmus en haar toverfluit heel erg missen.
Rob van Dijk

www.sosderondevenen.nl
JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Het gaat binnenkort rozen
regenen in Amstelhoek!
Amstelhoek - De bewoners van de
Amstelhoek, met postcode 1427 winnen deze maand de Postcode Loterij Bloemenprijs. Alle deelnemers in
deze wijk krijgen een feestelijke bos
gemengde rozen. Om te zorgen dat
de bloemen mooi aankomen, krijgen de winnaars deze week een brief
met coupon, waarmee ze het boeket bij Otto Bloemkunst in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn, ophalen. Otto is opgetogen over deze sa-

menwerking: “Ons motto is ‘Mooi hè,
wat bloemen doen?’ Want ze ontroeren, maken mensen blij, geven je het
gevoel dat je bijzonder bent en doen
je altijd goed. Deze actie onderstreept
dat gevoel op grote schaal, door heel
Nederland.” Aldus Otto van Asselen.
De Postcode Loterij Bloemenprijs is
nieuw en sluit mooi aan bij de Groene
Postcode Prijzen. Dit jaar zal de Postcode Loterij in totaal zo’n 1,2 miljoen
bossen rozen uitreiken.
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Jubilerende Weekmarkt Mijdrecht
drukbezocht en bargezellig
Mijdrecht - Donderdag 5 mei vierde de Weekmarkt Mijdrecht de eerste feestweek van haar veertigjarige
bestaan deze maand. Onder werkelijk stralende weersomstandigheden gaf wethouder Pieter Palm (EZ)
rond 11.00 uur het startsein daarvoor. De jubileumviering gaat gepaard aan interessante acties en
leuke aanbiedingen voor de talloze
klanten die de Weekmarkt elke keer
weer trekt in MIjdrecht.
Kooplieden van het eerste uur
De wethouder feliciteerde samen
met marktmeester Ab van Goor
een aantal kooplieden van het eerste uur die dus al veertig jaar naar
Mijdrecht komen om hun handelswaar aan te bieden. Onder hen
‘Tante Bep’ (bloemen), Wim Duits
(groenten en fruit), Karel Hessing
(dekbedden en overtrekken), Arie
Plasman (stroopwafels) en Willem
van Nierop (bloemen en planten).
Palm zei bijzonder verheugd te zijn
met een markt die zoveel diversiteit
biedt en ondernemers die graag in
Mijdrecht komen. Volgens een aantal van hen is het de belangrijkste
markt in de omgeving, goed gesitueerd in het centrum en veel klanten trekt, ook uit de andere kernen.
Vanwege het jubileum had de wethouder voor de ‘oudgedienden’ iets

onder de kurk meegebracht van
Wijnkoperij Henri Bloem. Dat viel
bijzonder in de smaak. Op zijn beurt
werd wethouder Palm in de bloemetjes gezet met een fraaie terrasplant.
Rad van Fortuin
Vervolgens was het aan de klanten
om zoveel mogelijk kans te maken
op een van de interessante prijzen,
waaronder waardebonnen, tassen
met boodschappen ter waarde van
70 euro en aan het einde van de dag
een fiets! Velen lieten zich dat geen
tweemaal zeggen en togen met hun
volle stempelkaart naar het Rad van
Fortuin. Dat stond tegenover Leemans Schoenen en Jamin. Het Rad
en de bijbehorende geluidsinstallatie worden ‘in de markt’ gezet door
het enthousiaste team van de jonge ondernemers Ludo en Jonathan
van Your Beat Events uit Spakenburg. Vanuit hun eigen bedrijf voeren zij onder andere marktpromotieactiviteiten uit. Veel klanten hebben
gebruik gemaakt van hun kansen
om iets te winnen. Meestal lukte dat
ook. Tussentijds werden overdag zeven volle tassen boodschappen verloot die allemaal aan een winnaar
konden worden uitgereikt. Aan het
einde van de middagdag werden
om kwart voor vijf uit de grote ton
met stempelkaarten nog een keer

prijswinnaars getrokken voor onder
andere de hoofdprijs: de fiets. Die
trekking werd verricht door Willem
van Nierop van de bloemenstand
naast het terras van Rendez Vous.
De fiets bleek te zijn gewonnen door
de heer of mevrouw Karmelk (wonende in het deel van de gemeente beginnend met 0294…). Vervolgens werd aan de jeugdige marktbezoeker Seth Korver gevraagd om
nog een aantal waardecheques te
trekken van 10 en 15 euro. Net zoals
bij de fiets konden deze prijzen niet
meteen worden uitgereikt omdat
de prijswinnaars niet aanwezig waren. Zij krijgen volgens marktmeester Van Goor nog bericht dat zij hun
prijs kunnen komen afhalen.
Al met al tevreden gezichten van zowel de ondernemers van de markt
en aangrenzende winkels als de bezoekers die het allemaal bargezellig
vonden. Mede door het mooie weer
trok het Raadhuisplein veel belangstelling waar tientallen neerstreken
op het terras van Rendez Vous om
van de gezelligheid en het fraaie
weer te genieten. De komende twee
marktdagen, op 12 en 19 mei, staan
eveneens in het teken van de jubileumviering.
Ook dan zijn er leuke aanbiedingen en mooie prijzen te winnen. Ga
er voor!

Veertig jaar Weekmarkt in Mijdrecht. De marktkooplieden van het eerste uur hebben er nog steeds zin in. Met de felicitaties van marktmeester Ab van Goor (li.) en wethouder Pieter Palm.

Marktkoopman Willem van Nierop mocht de trekking verrichten van de daghoofdprijs: de oranje fiets op de voorgrond

Seth Korver trekt de overige prijzen uit de stapel

Een vroege klant maakt als eerste kennis met het Rad van Fortuin

Hizi Hair en Stichting Haarwensen

Laat je haar knippen voor
het goede doel!
Mijdrecht - Kapsalon Hizi Hair aan
de Dorpsstraat in Mijdrecht, tegenover Zeeman, draagt een warm
hart toe aan Stichting Haarwensen.
Het gaat om kinderen die door een
medische behandeling of een ziekte als Alopecia (kaalhoofdigheid) kaal
zijn geworden. De kosten van een
pruik voor een kind zijn erg hoog en
de verzekering vergoedt maximaal

386,50 euro. Dit is niet genoeg! Daarom heeft Hizi Hair een leuke actie bedacht van 16 mei t/m 4 juni. Zij vragen
u en uw kinderen om het haar te laten knippen en te doneren in hun kapsalon en zorgen er voor dat deze haren bij Stichting Haarwensen terechtkomen. U vult een kaartje in met daarop uw naam, adres en telefoonnummer, en aan het einde van deze actie
verloot Hizi Hair een mooie prijs!
Wat is de prijs? Een heerlijke relax

haar treatment behandeling inclusief
een gratis knip/föhnbehandeling t.w.v
55,- euro.
Voor de kinderen past Hizi Hair de
prijs aan door het te knippen en
te drogen/stylen inclusief de pop
Saartje. Uiteraard als het haar weer
wat is aangegroeid. Het is immers net
geknipt! Wat zijn de spelregels: het
haar moet in een vlecht minimaal 25
cm lang zijn, het haar mag gekleurd
zijn en de haarkleur is niet belangrijk.
Hizi Hair verkoopt ook de pop Saartje
die speciaal is ontworpen voor Stichting Haarwensen voor 7,95 euro.
De volledige opbrengst van deze leuke pop is voor deze geweldige stichting.
Voor meer informatie kunt u naar
de website: www.haarwensen.nl

Clinic in metaaldetectie
op de Willespoortschool
Wilnis - In het kader van wetenschap en techniek hebben de leerlingen van groep 4 tot en met 8
meegedaan aan een clinic metaaldetectie. Aanleiding was de spreekbeurt van Jesse Goossens uit groep
7 over archeologie.
Tijdens het voorbereiden vond
hij op internet het bedrijf: ‘Detector Plaza’. Het bleek mogelijk te zijn dat dit bedrijf naar
OBS Willespoort zou komen.
De heer William van der Bolt en zijn
vader Adrie van der Bolt, de eigenaren van Detector Plaza, hielden een
inleidend woordje over archeologie
en alle mogelijke vondsten vanuit
het verleden tot nu.

voorwerpen uit de grond: bierdoppen, metaaldraad, aanstekers, tentharingen etc. En natuurlijk werden
de muntjes opgegraven die vooraf
verstopt waren. De kinderen werk-

ten goed samen en gingen enthousiast aan de slag. Zeker toen bleek
dat ze de penningen, die in het veldje verstopt waren, na afloop mochten houden!

winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard beschikbaar gesteld. Gedurende de gehele actieperiode
staat de grote Klinkende Muntenzuil opgesteld in het winkelcentrum
bij de hoofdentree.

neerd en hij ziet dan direct of hij gewonnen heeft of niet. Als de sirene
afgaat heeft hij een prijs gewonnen!

Daarna volgde uitleg over verschillende metaaldetectoren, wat de namen van de verschillende onderdelen zijn en uiteraard hoe de werking van deze apparaten verloopt!
In groepjes mochten de kinderen op
een veldje bij het Speelwoud, dat elk
jaar als kermisterrein dienst doet,
bodemonderzoek gaan doen. Er
kwamen allerlei metalen en koperen

Klinkende Munten Spel
goed voor mooie prijzen!

Muntenzuil wordt gedeponeerd en
de sirene afgaat heeft men een prijs
gewonnen. Dat kan de dagprijs zijn
of een uitnodiging om mee te doen
aan de finale op zaterdag 21 mei.

Uithoorn - Maandag 9 mei is bij
het winkelcentrum Zijdelwaardplein het Klinkende Munten Spel
van start gegaan. De actie duurt tot
en met zaterdag 21 mei 15.00 uur.
Op die dag wordt om 16.00 uur de
finale gespeeld. Bij aankoop van 5
euro aan boodschappen in de winkels krijgen klanten een ‘klinkende
munt’ (van karton) cadeau. Met drie

Als er op de zuil een lamp gaat
branden heeft de inwerp(st)er van
de munt weliswaar geen grote prijs
gewonnen maar krijgt diegene toch
een presentje van de presentator. Iedereen kan net zo vaak meedoen als hij/zij wil, maar wel tegen
inlevering van tenminste drie muntjes natuurlijk. De Muntenzuil staat
opgesteld in de hal bij de hoofd-

gepaarde munten kunnen zij prachtige prijzen winnen. De drie munten – of méér gespaarde! - kunnen op zaterdag 14 mei van 10.00
tot 17.00 uur, woensdag 18 mei van
12.00 tot 18.00 uur en zaterdag 21
mei van 10.00 tot 15.00 uur worden
ingewisseld tegen een échte ‘klinkende munt’, geslagen bij De Munt
in Utrecht. Wanneer die munt in de

ingang van het winkelcentrum. Er
zijn prachtige prijzen te winnen, zoals 37 finaleprijzen, waaronder twee
keer 1 minuut gratis winkelen bij de
C1000, een kunstwerk van Donna
Corbani ter waarde van 250 euro,
een chocoladefondue voor 4 personen bij Perlo Plaza, een reischeque
van Reisbureau Thomas Cook, een
boodschappenpakket van Albert
Heijn, een zonnebril van Pearl enzovoort, enzovoorts. Bovendien zijn
er 150 dagprijzen te winnen! Alleszins de moeite waard dus om mee
te doen met het Klinkende Munten
Spel. Alle prijzen worden door de

Op zaterdag 14 mei van 10.00 tot
17.00 uur, woensdag 18 mei van
12.00 tot 18.00 uur en zaterdag 21
mei van 10.00 tot 15.00 uur kan de
klant drie muntjes bij de zuil omruilen voor een echte Klinkende Munt
(deze munten zijn geslagen bij De
Munt in Utrecht). Deze echte munt
wordt vervolgens in de zuil gedepo-

Dit kan een dagprijs zijn of een uitnodiging om deel te nemen aan de
finale op zaterdag 21 mei om 16.00
uur. Gaat er een lamp branden op
de zuil, dan heeft de klant geen grote prijs maar ontvangt hij toch een
klein presentje van de presentator.
Meedoen is dus altijd prijs! Natuurlijk kan iedereen zo vaak meedoen
als hij/zij maar wil, maar wel tegen
inlevering van drie muntjes.
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RE ACT IE VA N EEN LEZER
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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.

De Garagevariant
is zo gek nog niet
Uithoorn - Vorige week werd
in de ingezonden brieven rubriek door twee lezers gereageerd op een eerder interview
met wethouder Levenbach
over de garagevariant als knip
in de oude N201. Omdat beide
inzenders met grote zekerheid
meenden te moeten stellen dat
zij geen bewoners kunnen vinden die het met de wethouder eens zijn, wil ik hierbij minstens zo stellig mijn vinger opsteken. Elk plan dat het dorpscentrum verkeersluw maakt en
de mogelijkheid creëert er ein-

delijk een aaneengesloten en
gezellig gebied van te maken,
is voor mij als bewoner van het
oude dorp een goed plan.
Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is wel dat de uiteindelijke oplossing geen extra sluipverkeer door het dorp
geeft. Dat ik op weg naar de
A2 daarvoor wat extra moet
gaan omrijden heb ik hier
graag voor over.
Jaap Dijkstra
Emmalaan

Eerlijkheid
duurt
niet het langst!!
Mijdrecht - Ik heb met veel
verbazing het bericht gelezen dat een jongen die
luchtjes bij een drogist heeft
gestolen en met zijn ouders
teruggaat om dit op te lossen, wordt opgepakt door de
politie.
Wat vind ik dit zielig zeg, van
deze drogist, dat deze de
politie inschakelt.
Als eerste wil ik zeggen dat
stelen niet hoort en dat winkeliers hier veel schade van
ondervinden.
Maar deze familie komt het
oplossen en als ze niet langs
waren geweest, dan had de
winkelier niet eens geweten
wie die geurtjes had meegenomen. Daarnaast vind
ik het heel moedig van deze familie om het op te lossen met de winkelier.

Mijdrecht - Nog maar net geopend, hoorden de eigenaren
van het nieuwe Mijdrechtse Restaurant ‘FF Makkelijk’ over het
probleem van ’t Pruttelpotje…
Door de verbouwing in All-Round
konden de gasten van eetcafé ’t
Pruttelpotje daar niet terecht. Het
eetcafé, dat is opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen, biedt
hen de gelegenheid om elke 14 dagen op maandag gezellig met elkaar
te eten. Een groep vrijwilligers ontvangt de gasten voor een door hen

bereid diner. Dit vindt normaal gesproken plaats in jongerencentrum
All-Round. Vanwege de verbouwing
viel daar deze maandag alléén stof
te happen!
Toen ze dit bij ‘FF Makkelijk’ hoorden, boden ze spontaan aan de
groep in hun nieuwe grill-restaurant te ontvangen en te verwennen
met o.a. heerlijke kipfilets in whisky/knoflooksaus, kipsatés of spareribs met knapperige frietjes en lekkere salade. En als extra verrassing
trakteerden ze óók nog op ijs met
vruchtjes en slagroom toe. Iedereen
heeft zitten smullen!

van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Hotel-restaurant de Vergulde Wagen,
Dorpsstraat Wilnis

De jongen moest met de
spreekwoordelijke
billen
bloot en heeft zeker geleerd
van de actie van de ouders
om zijn eigen fouten te gaan
herstellen.

toen

Deze jongen is genoeg gestraft door zijn excuus aan te
bieden bij de drogist en de
schade te vergoeden.
Ik vind het een groot compliment voor de ouders om
zo op te treden en de jongen groots dat hij zijn fout
zo heeft hersteld.
De winkelier………………..
tja, laat ik daar maar niets
over zeggen.
Helaas is het bij sprookjes
wel zo, maar in het echte leven niet altijd, dat eerlijkheid
het langst duurt.
Menno Bosma
Mijdrecht

Scouting Jan van Speyk
verkoopt weer plantjes!

Restaurant ‘FF Makkelijk’
redt gasten ‘t Pruttelpotje

Het Historische hoekje

Mijdrecht - De jaarlijkse plantenactie van Scouting Jan van Speyk
uit Mijdrecht begint een fenomeen
te worden. Want wie kent het niet:
scouts voor de deur met een aanhanger vol met fuchsia’s, vlijtige
liesjes, geraniums en allerlei andere kleurige plantjes.

scouts netjes bij de deur gebracht.
Door een beperkt aantal aanhangers en de korte tijd kunnen de Jan
van Speykers echter niet overal komen. Daarom is naast de verkoop in
de wijken ook elke actiedag verkoop
bij de scoutingboerderij aan de Oosterlandweg 2b in Mijdrecht.

Dit jaar komen de scouts op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13
mei langs de deuren in de wijken in
Mijdrecht en Wilnis. De plantjes zijn
gunstig geprijsd en worden door de

Iedereen is van harte welkom op 11,
12 en 13 mei van 15.00 tot 21.00 uur.
Meer informatie over de Jan van
Speykgroep en de actie staat op
www.janvanspeykgroep.nl.

Groep 7B van Sint
Jozefschool op kamp

Vinkeveen - Afgelopen maandag 9 mei is groep 7B van de Sint Jozefschool
met luid getoeter vertrokken voor een driedaagse kamp. Natuurlijk werden
zij hierbij uitgezwaaid door heel veel (groot)ouders. Zij gaan naar blokhut
‘de Tra’ in Zeist waar ze drie dagen lang kunnen dollen en plezier maken in
de bossen van Zeist.

GEEN KRANT?

BEL: 0251-674433

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

Profielschets eerste stap
op weg naar benoeming
burgemeester
De Ronde Venen - De Ronde Venen gaat de komende maanden op
zoek naar de burgemeester die het
best bij de gemeente past. De gemeenteraad speelt daarin een belangrijke rol. Een van de eerste stappen die wordt gezet, is het opstellen van een profielschets. Daarin
staat omschreven aan welke eisen
de burgemeester moet voldoen. De
gemeenteraad van De Ronde Venen
stelt in een extra raadsvergadering
op 31 mei de profielschets vast.
De gemeente De Ronde Venen heeft
vanaf 1 januari 2011 een waarnemend burgemeester: mevrouw M.
Burgman. Zij was burgemeester van
de voormalige gemeente De Ronde
Venen. Die gemeente is op 1 januari, samen met Abcoude, opgegaan
in de nieuwe gemeente De Ronde
Venen. Omdat het proces voorafgaand aan de benoeming van een
burgemeester enige tijd duurt, is
mevrouw Burgman tot waarnemend
burgemeester benoemd.
Bij de benoeming van een burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de Commissaris
van de Koningin, de minister en de
Koningin hebben daarin allemaal
hun eigen rol met als uiteindelijk resultaat de benoeming van een burgemeester die het best bij de gemeente past.

selectie wordt vervolgens voorgelegd aan de vertrouwenscommissie
uit de gemeenteraad, waarin vertegenwoordigers van alle fracties zitting hebben.
De vertrouwenscommissie maakt
uit de kandidaten een nadere selectie en nodigt deze uit voor één of
meerdere gesprekken. Op basis van
de bevindingen doet de commissie
daarna een concept-aanbeveling
aan de gemeenteraad.

Vacature
Voordat de vacature voor burgemeester van De Ronde Venen wordt
opengesteld, stelt de gemeenteraad
eerst een profielschets vast. Waaraan moet de burgemeester voldoen,
welke karaktereigenschappen moet
hij of zij hebben en wat wordt van
hem of haar verwacht? Deze eisen en wensen staan beschreven
in een profielschets. De gemeenteraad van De Ronde Venen zal deze
profielschets in een extra raadsvergadering op dinsdag 31 mei officieel vaststellen. Dit gebeurt in aanwezigheid van Commissaris van de
Koningin Robbertsen van de provincie Utrecht.
Nadat de profielschets is vastgesteld, wordt de vacature door de
minister van Binnenlandse Zaken
opengesteld en kan iedereen daarop solliciteren. De Commissaris van
de Koningin maakt vervolgens een
selectie uit de kandidaten en beoordeelt wie hij benoembaar acht. Deze

- Zoals zij zelf reeds heeft laten weten zal ook waarnemend burgemeester Burgman solliciteren naar deze
baan.

Kandidaten
Op die concept-aanbeveling staan
de namen van twee kandidaten
die de vertrouwenscommissie het
meest geschikt acht. Deze aanbeveling wordt vastgesteld in een besloten vergadering van de gemeenteraad. Aansluitend vindt een openbare raadsvergadering plaats waar
alleen de naam van de eerste kandidaat op de lijst openbaar wordt gemaakt. De gemeenteraad zendt de
aanbeveling naar de minister van
Binnenlandse Zaken, die in het algemeen de kandidaat die als eerste
op de lijst staat voordraagt voor benoeming. De burgemeester wordt
benoemd door de Koningin voor een
periode van zes jaar. De benoeming
van de burgemeester van De Ronde
Venen vindt naar verwachting plaats
in een buitengewone raadsvergadering op 15 november 2011.

VOOR TIJDEN, LOCATIES, OMSCHRIJVINGEN: WWW.DEHINT.NL
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Programmaoverzicht WA

Op 14 mei is de opening van de week in Aalsme
Opening
In de week van 14 t/m 21 mei 2011
vindt voor het eerst in Aalsmeer,
De Ronde Venen en Uithoorn de Week
van de Amateur Kunst (WAK) plaats.
Deze week wordt door Kunstencentrum
de Hint gecoördineerd. Heel veel
organisaties en personen organiseren
activiteiten: koren, verenigingen,
popcentra, dansscholen, De Hint,
beeldende kunstenaars. In deze week
kunnen alle amateurkunstenaars zich
presenteren en iedereen kan meedoen
of komen kijken en luisteren, we werken
samen aan een geweldige WAK week!!
Dankzij de inspanning en bijdragen van
velen is dit uitgebreide programma tot
stand gekomen!
Waarom wordt WAK georganiseerd?
Het WAK fenomeen is ontstaan in
Vlaanderen, en waaiert zich nu ook
in Nederland uit. Het doel is om de
amateurkunstenaar in de schijnwerpers te
zetten, de organisaties, kunstencentra etc.
Er ontstaan bijzondere
samenwerkingsverbanden, men kent
en wordt gekend, kortom: gemeenten
en burgers mogen trots zijn op wat ze
faciliteren en organiseren en wat voor
prachtigs er wordt gemaakt!
De meest actuele informatie over tijden,
activiteiten, aanmelden, eventuele kosten,
locaties, is te vinden op www.dehint.nl.
Zie ook www.waknederland.nl.
Heel veel plezier in de WAK Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen!

Aalsmeer: 14.00 - 15.00 uur

Zijdstraat: plein voor molen De Leeuw, voor alle deelnemers
en publiek: catwalk, flashmob o.l.v. Mariëlle Buskermolen.
Zijdstraat en omgeving: Start Kunst in de Etalage, de hele
week een expositie van beeldende kunst door cursisten
van de Werkschuit bij: Romee Fashion, Wereldwinkel,
Waning Tweewielers, Boekhuis Aalsmeer, Café de Praam,
EKZ Makelaars, Carla de Klerk, Henrita Footwear, Total
Copy Service, Nico Dames, voormalige Dorcaswinkel,
Deportivo, Beau Grandes, Small Talk.
Boekhuis Aalsmeer: start gezamenlijk verhaal schrijven
door klant en bezoeker. Boekenquiz, 10.00 - 17.00 uur.

Mijdrecht: 12.00 -17.00 uur

Raadhuisplein/Dorpsstraat Mijdrecht:
Troupe A’dour, Mini opera, “Liefde in de Venen”.
Tijd: 12.00 - 12.20 en 13.00 - 13.30 uur
Verhalenvertellers De Schatkist, Elza Vis, Joke Dekker.
Tijd: 12.30 - 12.50 en 16.30 - 17.00 uur
Vios, i.s.m. harmonie “De Adelaar”, Weesp, Viribus Unitis:
Optreden leerlingenorkest o.l.v. Maddy Kuijlenburg.
Tijd: 13.45 - 14.00

Kunstwandelroute omgeving Zijdelmeer, Omwonenden
Zijdelveld.
Tijd: 12.00 - 17.00 uur.
Deelnemers: Nr. 37, Irmgard en Henk, gastexposante in
de tuin; Nr. 43, Brigitte Beckering en vriendin, keramiek;
Nr. 46, Leo Heskes, fotografie; Nr. 49, Joke van Vliet,
beschilderde eenden in het water; Nr. 50, Monique
Dongelmans, beelden; Nr. 56, Paula Schulte, gastexposant
met keramiek en schilderijen; Nr. 66, Fam. Dielen, sieraden,
keramiek, tiffany glas en lood, Restaurant De Franse Slag,
gastexposante met schilderijen.
Gedichten van dichtkunstenaars van de Uithoornse
Poëziegroep worden getoond langs het wandelpad en op
het kerkhof. Enkelen van hen zullen ook hun gedichten
voordragen.
Disco en dansmuziek, Disco voor omwonenden e.a. door
DJ Stijn en Coen Lugtmeijer. Buurtbeheer Thamerdal,
Grote Tent De Hint.
Tijd: 19.00 - 22.00 uur.

Pr. Christinalaan 120, De Hint, tent en buitenterrein.
Thamerdalfestival en Open Dag De Hint, i.s.m. buurtbeheer
Thamerdal.
Hint Open Dag, informatie en kennismaken met
instrumenten.
Workshop voor drummers, De Hint/Maarten Rongen.
Tijd: 15.00 - 16.30. Aanmelden: admin@dehint.nl.
Presentatie workshop drummers , Grote tent.
Tijd: 17.00 uur
Workshops en presentaties o.a. vliegers maken,
ballonnenartiest, vingerverven, schminken, springkussen
voor kinderen, bingo voor jong en oud. Koek en Zopie tent
Kate & Go, ideeën en vragen over en voor buurtbeheer
mogelijk. Buurtbeheer Thamerdal.
Tijd: 13.00 - 17.00.
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Openbare repetities:

• Show en Jachthoornkorps, 20 mei Kudelstaart,
Bilderdammerweg 116, 19.30 - 21.30 uur
• Jong Sursum 18.45 uur en Sursum Corda, 20.00 uur,
20 mei, Aalsmeer, Irene, Kanaalstraat 12.
• St. Paraplu: mondorgelclub,16 mei, 13.30 - 16.30
Wilnis, Joostenlaan 28
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Meezingen/meeluisteren met:

Optreden De Hint Big Band o.l.v. Leon van Mil.
Tijd: 15.00 - 16.00
Start Kunst in de Etalage: de hele week een expositie van
beeldende kunst door kunstenaars uit de omgeving bij:
Van Yperen Mode, Bonne Nuit, ING Nederland, Makelaars
O.G. BV, Prego mannenmode, SunCare Mijdrecht,
AnneWoon, Globe Reisburo, Gall&Gall, Mandy Leek
Interieurs en meubelstoffeerderij, Ambachtsbakker De
Kruyf, Karamba Kids Store, Unive Groene Hart, Café Het
Rechthuis, Appalonia, Jan Willem van Walraven, Oogmerk
Opticien Van der Zwaard, Backstage Hairfashion,
Drogisterij Parfumerie Stoop BV, De dierenspecialist
Mijdrecht, Van Rossum makelaardij o.g., Vida makelaars
og., Foto Marcel, Walk Inn, Frans Versteeg, Buko audiovideo, Hizi Hair, Wuite VT Mode, Quality kappers v.o.f.,
Decibel Hoortoestellen.

optreden op dezelfde dag op 21 mei in Aalsmeer,
repetitie: 1e J.C.Mensinglaan 29, 09.30 - 15.00,
optreden: Burgerzaal, Raadhuisplein 16.00 uur.

Expositie schilderijen T. van den Bosch, G. Vasquez.
De Hint.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur + gehele week

Optreden van vrouwenprojectkoor Passepartout o.l.v.
Manja Korper.
Tijd: 14.10 - 14.40 uur

Uithoorn: 13.00 - 17.00 uur

De WAK-week is
mede mogelijk
gemaakt door het
RABO-Dichtbijfonds

Gezamenlijk schilderij maken, o.l.v. Arlette Ybema.
Voor jong en oud, De Hint.
Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Workshops en activiteiten
Als je al een instrument speelt kun je
o.a. meedoen aan:

• Drumworkshop op 14 mei in De Hint, Uithoorn
(Pr. Christinalaan 120) + presentatie
• Blokfluiten met de Blokfluitstudio op 15, 18 en 20
mei in Abcoude met Anne Kerwitsch,
W. van Abcoudelaan 10. Voor tijden zie
www.dehint.nl/WAK
• Dwarsfluiten op 16 mei in De Hint Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, 19.00 - 20.30 uur
• Djembé presentatie op 16 mei in Kudelstaart,
Herenweg 19, 20.30 uur
• Drumworkshop voor iedereen die een beetje kan
drummen op 18 mei in De Hint, Aalsmeer,
15.00 - 17.00 uur
• Jammen (ook al heb je dat nog nooit gedaan!) op
19 mei in De Hint, Uithoorn, Pr. Christinalaan 120,
19.30 - 21.30 uur
• Op je viool of cello lekker gaan improviseren op
19 mei in De Hint, Uithoorn, 18.00 - 19.00 uur
• Workshop door Sursum Corda, voor Jozefschool
groep 5 en 6, 19 mei.
• Play in: in gezamenlijk HaFA-orkest spelen en

• Kinderkoor Xing, 16 mei in Uithoorn, Obs de Kajuit,
15.45 - 16.45 uur.
• Gospelkoor Rovenians, met introductie over gospel,
16 mei in Mijdrecht, De Rank, Pr. Bernhardlaan 2,
20.15 - 22.15 uur
• Con Amore ,16 mei in Aalsmeer, Kanaalstraat 12,
19.30 uur
• Soundsation, 17 mei in Aalsmeer, Oude Veiling,
Marktstraat 19, 20.15 - 22.15 uur.
• Sonority, 17 mei in Aalsmeer, Heliomare,
Zwarteweg 98, 20.15 - 22.15 uur.
• Kaaijk & Co, 17 mei in Aalsmeer, Bacchus,
Gerberastraat 4, 20.00 uur.
• Fiore, op 17 mei in Kudelstaart, St.Jan Geboortekerk,
Kudelstaartseweg 247, 19.30 - 20.45 uur.
• Creatonkoor, lekker o.a. canons zingen op 18 mei in
Abcoude, Broekzijdselaan 46, 20.00 - 21.45 uur
• Ackoord, 18 mei Uithoorn, De Burght, Potgieterplein
4, 20.00 - 22.00 uur
• Sing In met projectkoor De Hint, 18 mei Uithoorn,
De Hint, Pr. Christinalaan 120, 20.00 - 21.30 uur
• Da Capo popkoor, 19 mei in De Hint, Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, 19.00 - 19.30 uur
• Bindingkoor,19 mei in Aalsmeer, Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat 55, 19.45 uur.
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STAGE
MUSIC SHOP
Schoolstraat 7 • Aalsmeer • Tel: 0297-328044
Schoolstraat 7 • Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Prinses Christinalaan 125 • Uithoorn • Tel: 0297-328044
Prinses Christinalaan 125 • Uithoorn • Tel: 0297-328044

MUSIC SHOP
STAGE

www.waknederland.nl

Deze festivalkrant is t

2011

Gecoördineerd door:

AK-week

eer, Mijdrecht en Uithoorn.
• Smartlappenkoor, 19 mei in Aalsmeer, Bacchus,
Gerberastraat 4, 20.30 uur.
• Ackoord en Emmauskoor, 21 mei in Hoogmis,
Uithoorn, Potgieterplein 4, 19.00 - 20.00 uur.
• Passion, wereldkoormuziek, 21 mei Uithoorn,
Pr. Christinalaan 120, workshop + presentatie
15.00 - 16.00 uur

Concert, 15 mei door Con Amore in Nes a.d.
Amstel, Urbanuskerk Amsteldijk Zuid 145,
14.15 uur.

Docenten van De Hint geven gedurende de hele
week voorstellingen/concerten onder de titel
“Word Wakker” voor groepen 3 en 4 van de
basisscholen in Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde
Venen:

16 en 18 mei om 09.30 en 10.45 uur en 19 mei om 09.30
uur, Uithoorn, De Hint, grote tent, Pr. Christinalaan 120.

17 mei, Mijdrecht, De Meijert, v.d. Haarlaan 6,
09.30 en 10.45 uur.

18 mei, 10.45 uur en 20 mei 09.30 en 10.45 uur, Kudelstaart,
De Spil, Spilstraat 5.

Meedansen met:
• SV Omnia, WAK deelnemers en publiek, catwalk en
flashmob, 14 mei, Aalsmeer
• SV Omnia - Aalsmeer, Rozenstraat 2B en Kudelstaart,
Edisonstraat 6, op 16, 17, 19 en 20 mei,
zie www.dehint.nl/wak
• Dance Centre Jolanda van Beek op 18 mei, Uithoorn,
A. v. Schendellaan 57, openbare lessen vanaf 13.15 uur,
zie wwwdehint.nl/wak

Toneel:

• Openbare lessen Theatersport van De Hint in de
Oude Veiling, 16 mei in Aalsmeer, Marktstraat 19,
Tijd: 17.00 - 18.45 (8-12 jaar) 18.45 - 20.00 (13-17 jaar).
• Durven & Doen met Astrid Millenaar op 18 mei in
Mijdrecht, OBS De Trekvogel, Karekiet 49, Mijdrecht,
16.00 - 17.00 uur
• De Regenboog: Openbare repetitie musicallessen op
18 mei in Mijdrecht, De Meijert, v.d. Haarlaan 6,
18.30 - 20.30 uur.
• Toneelvereniging Kudelstaart: voorstelling
“Bedkwartet “ van Alan Ayckbourn, op 20 en 21 mei
in Aalsmeer, Oude Veiling, Marktstraat 19, 20.00 uur.

Dansen, muziek en en meer:

• Disco voor jong en oud, 14 mei, De Hint Uithoorn,
zie opening WAK
• DJ leren draaien voor jong & oud, 17 mei in The Mix,
Uithoorn, v. Seumerenlaan 1, 19.00 - 21.30 uur
• VJ workshop, 19 mei in N201, Aalsmeer,
Zwarteweg 90, 19.30 - 23.30 uur
• Alles van Hip Hop 20 mei in the Mix, Uithoorn,
v. Seumerenlaan 1, 19.30 - 22.00 uur
• Live elektronische muziek, 20 mei N201, Aalsmeer,
Zwarteweg 90, 21.00 - 03.00 uur.
• Rappen met rapper Charlie May op 20 mei in
Bibliotheek Mijdrecht, v.d. Haarlaan 8,19.00-20.30 uur
• Jeugddrumfanfare KnA: 21 mei Uithoorn, rondgang
Thamerdal, vanaf 14.30 uur, start de Hint,
Pr. Christinalaan 120.

Dansvoorstelling:

• K.D.O. op 14 mei in De Kwakel, Vuurlijn 51,
15.00-16.30 uur
• Balletschool Abcoude,Linda van Nimwegen op
21 mei in Abcoude,Theater Piet Mondriaan,
Broekzijdselaan 46, 19.00 uur.

Schilderen en boetseren (ook als je dat nog nooit
gedaan hebt!):

• Beeldhouwen met Corinne Bredemeyer op 14 mei in
Mijdrecht, Atelier, Genieweg 45, 14.30 - 17.00
• Schilderen op 14 mei ( gezamenlijk schilderij) met
Arlette Ybema in De Hint, Uithoorn, 13.00 - 17.00 uur
• Schilderen op 14 mei “Expres yourself through art
à la Kandinsky” met Margriet Post, voor volwassenen
en kinderen , Abcoude, Achter de Kerken 56,
14.30 - 16.30
• Schilderen op 15 mei , “Wie ben ik, kleurig en
expressief” met Margriet Post. Voor volwassenen en
kinderen, Abcoude, Achter de Kerken 56,
15.00 - 17.00.
• Schilderen op 14 mei, “expressionistisch
schilderen” met Marion Stok van Dongen in
Vinkeveen, Herenweg 10 bg, 13.00 - 16.30
• Tekenen en schilderen op 21 mei met de Werkschuit,
voor kinderen en volwassenen, Aalsmeer,
Het Stommeerkwartier, Baccarastraat 15,
13.00 - 15.30 uur.

En verder:

• Cultuurcafé De Ronde Venen 17 mei in Vinkeveen,
De Boei Kerklaan 32 19.30 uur: presentatie van
de nieuwe uit-website www.uit in de Ronde
Venen. nl, lezing door Friederieke Weisner,
Kunstfactor, over kansen en ontwikkelingen binnen
de amateurkunsten. Tevens Expositie kantkunst van
Mirjam Schavemaker
• De Binding, Aalsmeer, 18 mei, Circusdag voor
kinderen 6-12 jaar, Zijdstraat 53, 13.00 - 16.30 uur.
Aanmelden.
• Bacchus, 14 mei, Aalsmeer: maak een spannend
verhaal met foto’s, fotoworkshop/-tocht, voor
kinderen van 7-14 jaar, 14.00-18.00 uur
• Voorlezen en kinderdisco op 20 mei, 17.00 uur.
Bacchus, Gerberastraat 4, Aalsmeer

Feestelijke afsluiting WAK week

Beeldende Kunst en literatuur:

• Kunstwandelroute: op 14 en 15 mei rond het
Zijdelmeer, Uithoorn, zie opening
• Kunst in de Etalage: gehele week in Mijdrecht en in
Aalsmeer, zie opening
• Bibliotheek Aalsmeer, Markstraat 19 a: gehele week
expositie foto’s en gedichten
• Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat 12: gehele week, zelf
meeschrijven aan verhaal, Boekenquiz
• De Regenboog, 19 mei, Gedichten/Elfjes schrijven
o.l.v. M. Ham, voor groepen 5 van de Regenboog
school, 13.00 - 14.00 uur.
• Fam. Dielen, 21 mei Uithoorn: Zijdelveld 66a
11.00 - 16.00 uur, expo. Sieraden, keramiek,
tiffany glas-in-lood.
• St. Paraplu: Kaarten maken 17 mei 09.30 - 12.30 uur,
Wilnis, Joostenlaan 28
• N201, op 20 mei tijdens live electronische
muziek: presentatie op groot scherm van jonge
amateurfotografen en grafische (hobby) kunstenaars.
Aalsmeer, Zwarteweg 90, Tijd: 21.00 - 3.00

Burgerzaal, Aalsmeer 21 mei: met optredens, exposities en
nog veel meer ! O.a. concert play-in Aalsmeer, voorlezen
gezamenlijk gemaakt verhaal, gemaakt in het Boekhuis.
Expositie fotoworkshop Bacchus van 14 mei, Bibliotheek
in de Burgerzaal: expositie foto’s en gedichten, fotoimpressie WAK-week. Burgerzaal, Raadhuisplein. Iedereen
is van harte welkom van 15.00 tot 18.00 uur.

OPEN DAG
Kunstencentrum De Hint
14 mei 13.00-17.00 uur.

Op de openingsdag van de
WAK-week wordt de jaarlijkse
Open Dag van De Hint gehouden,
in Uithoorn, Prinses Christinalaan
120. Op deze dag kan worden
kennisgemaakt met diverse
instrumenten, docenten en lessen.
Tevens is er informatie beschikbaar
over het bestaande en nieuwe
cursusaanbod van volgend jaar in
de gemeenten en de eerste Hint
vakantieweek die deze zomer wordt
gehouden. De dag is extra feestelijk
door de vele andere activiteiten en
optredens in het kader van
de WAK.
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tot stand gekomen dankzij bijdragen van hierbovengenoemde.
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Maansteen filmlocatie voor
Amstel bier commercial
Mijdrecht - Even leek het erop dat
de Maansteen in Hofland-Noord
een van de opnamelocaties was van
een nieuwe Nederlandse speelfilm,
getiteld ‘Ons Bier’. Een filmploeg,
compleet met cast, decors en technische ondersteuning was afgelopen donderdag 5 en vrijdag 6 mei
tussen de woningen van de Maansteen neergestreken en nam daar
een ruimte van meer dan 30 parkeerplaatsen in beslag. Bij nader inzien bleek het te gaan om opnamen
voor een nieuwe commercial van
Amstel bier die binnen enkele weken in de reclameblokken op TV zijn
intrede doet. Maar waarom juist hier
op de Maansteen in Mijdrecht? Wij
vroegen het aan Marc Scholten, se-

nior Marketing manager bij de Amstel Brouwerij.
“Ons doel is een nieuwe commercial te lanceren om het merk Amstel bier te promoten. Uitgangspunt daarbij is dit keer dat de buurt
in een woonwijk centraal staat. Bewoners bouwen een feestje waarbij
buurtbewoners worden uitgenodigd
om bijvoorbeeld te komen barbecuen. En natuurlijk wordt daarbij een
biertje geschonken van ons merk”,
legt Scholten uit. “Veelal zijn dat acteurs die dat spelen. Wij willen echter gebruik maken van de faciliteiten in de wijk en de tuinen van sommige bewoners. Daar hebben wij als
opdrachtgever echter strikte criteria
aan verbonden. Zo moet de gekozen
locatie een gevarieerd aanzien van
woningen vertonen met voldoende
ruimte tussen de huizen, maar toch
een knusse indruk weergeven, veel
groen en een landelijke uitstraling
hebben. Daarnaast wordt persoonlijk aan bewoners gevraagd of zij
hun medewerking aan de commercial te willen verlenen, dan wel dat
zij toestaan dat er in hun wijk, tuin
of zelfs in huis gefilmd wordt. Met
die informatie gaat een reclamebureau voor ons aan de slag.
Onderzoek
Dat is in dit geval Doom & Dickson
uit Amsterdam. Die zorgt o.a. voor
een bureau dat onderzoek naar een
geschikte locatie doet en bewoners
informeert of zij ermee akkoord willen gaan. Dat vergt meer tijd en inspanning dan ik hier even vertel,
maar het gaat om de beeldvorming.
Toevallig kwam deze wijk het beste uit de bus en is voor deze locatie gekozen. Dan gaat het circus
draaien, want daaropvolgend gaat
na intensieve communicatie over
en weer het reclamebureau zorgen
voor schrijvers die het script verzorgen, een filmploeg die moet worden ingehuurd, inclusief alle apparatuur en technische voorzieningen
als geluid en licht, een cast met acteurs, een ploeg die de decors verzorgt, een bedrijf dat make-up, kleding en bijbehorende medewerkers levert en niet te vergeten de
zorg voor de inwendige mens. Om
maar wat te noemen. Dat is een he-

le organisatie, want veelal gaat het
hier in totaal om soms zestig mensen die hun inbreng hebben. Vaak
is het een groep freelancers en bedrijven dat gespecialiseerd is in dit
soort activiteiten en het zijn ook
vaak dezelfde die om hun expertise
worden gevraagd. Dat is kortom allemaal binnen redelijke termijn gelukt en vandaag en morgen draaien
we volop hier op de Maansteen van
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
als dat nodig is. Let wel, al die inspanning wordt gedaan om slechts
45 seconden (!) aan bruikbare commercial over te houden om op TV uit
te zenden in de reclameblokken. Zal
je maar niet vertellen wat zoiets aan
tijd en geld kost…”

Maansteen in beeld
Bepaalde locaties op de Maansteen
waren inderdaad omgetoverd tot
filmscenario met een opgebouwde filmset, licht- en geluidstechnici, opnamemakers, acteurs, regisseurs, talloze attributen en decors,
etc. Op de set zelf mochten vanwege rechten geen foto’s worden gemaakt. De mooiste presentatie was
wel een voormalige Duitse M.A.N.
brandweerwagen die geheel is omgebouwd tot cateringwagen, compleet met keuken, koffiemachine,
kookeenheden enzovoort van de firma Dolce Vita uit Amsterdam. Ook
al een eenheid die juist bij dit soort
activiteiten telkens wordt gevraagd.
Het bijbehorende personeel zorgt
voor koffie, thee, lunch en diner dat
ter plaatse wordt bereid!. Zij zorgen
desgewenst ook voor de inwendige
mens van de bewoners in wiens tuin
en huis wordt gefilmd.
Duidelijk was te zien dat hier een
filmploeg bezig was. Met name
naast en in de achtertuin van de familie Jos en Inge Hoogeveen, maar
ook op nog twee andere locaties
waren en werden er opnamen gemaakt. “Het is allemaal keurig en
netjes voorbereid. Ongeveer drie
weken geleden belde er hier iemand
aan die zich keurig legitimeerde en
uitleg gaf over wat Amstel bier wil-

de gaan doen hier in de wijk. Of wij
daaraan wilden meewerken. Dat
vonden wij wel spannend en dus
hebben we ja gezegd”, vertelt Jos
samen met zijn echtgenote Inge en
twee dochters in de voortuin zittend
omdat achter en in huis wordt gefilmd. “Hoewel we het leuk vinden
en een vergoeding voor onze medewerking krijgen, vroegen wij ons wel
af waar we aan begonnen zijn. Want
een deel van de schutting moet er
uit, veel planten zijn uit onze tuin
gehaald want die worden tijdelijk
vervangen door die met een andere kleur. Onze planten worden even
in een vrachtwagen opgeslagen. Er
worden grote barbecues geplaatst
en een ervan wordt tijdens de opname kunstmatig voorzien van rook,
zodat het lijkt of hij echt in bedrijf
is. En natuurlijk is Amstel bier, ‘Ons
Bier’, sterk vertegenwoordigd. Als er
gefilmd wordt mogen we niet achter in ons huis. Gelukkig is het mooi
weer, dus dat treft”, aldus een vrolijk lachende Jos die de toezegging
heeft dat na afloop de tuin weer in
de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.
Bier boven de 25…
De opnamen worden heel consciëntieus en onder de strikte regie van regisseur Diederik Ebbinge uitgevoerd. Als er een vliegtuig over vliegt wordt gestopt omdat het lawaai, hoe gering ook, storend werkt bij de geluidsopnamen.
Hetzelfde geldt voor verkeer dat op
de N201 rijdt. Daar kijken bewoners
van de Maansteen aan het einde
op uit. Als de wind ‘verkeerd’ staat
en er rijdt veel vrachtverkeer, worden de opnamen ook even onderbroken. Zo gevoelig ligt dat. Verder
is het zo dat er geen namen of merken van producten en zelfs geparkeerde auto’s op een oprit in beeld
mogen komen omdat hier rechten
aan zouden kunnen worden ontleend. Misschien willen bijvoorbeeld
Peugeot, Honda of Renault wel helemaal niet in beeld van deze commercial komen. Bovendien mogen
er alleen maar acterende mensen
met een glaasje bier in de hand in
beeld komen als zij boven de 25 jaar
zijn. “Onze dochters die graag hadden willen meespelen, mochten dat
niet want die zijn te jong om alcoholische drank te mogen drinken.
Risico
Daarbij loopt zo’n bureau het risico
dat kijkers van de commercial een
klacht indienen en daar kan een fikse schadeclaim uit ontstaan. Dus tot
in het kleinste detail wordt overal op
gelet, in onze ogen soms bij het ludieke af”, weten Jos en Inge nog te
vertellen. “Een leuk voorval was het
volgende. Er moest ergens bij een
opnamelocatie een bepaald type en
merk motorfiets op de oprit staan.
Die motor was niet voorhanden dus
werd op Marktplaats gekeken en
daar vond men hem. Er werd contact gezocht met de eigenaar en gevraagd of men de motor tegen een
vergoeding mocht lenen. De eigenaar die in Brielle woont, vond dat
een goed idee, stapte op zijn motor en reed naar Mijdrecht. Na afloop van de opnamen is hij weer terug naar huis gereden. Zo gaat het
er ook toe. Er is ons gezegd dat
Mijdrecht wellicht ook voor een volgende commercial als locatie kan
dienen. Het is het reclamebureau
en de makers van de commercial
hier goed bevallen.” Misschien dat
niet alle bewoners van de Maansteen er even blij mee zullen zijn geweest, maar die zullen op een warme zomeravond de eigen barbecue
en een koud glas ‘Ons Bier’ daardoor niet laten staan, toch?... Het is
overigens even de vraag of tijdens
de commercial herkenbare beelden
van de Maansteen worden uitgezonden. Daarvoor is er wellicht teveel ‘decor’ ingebracht.

Iets over waardering
Wat ons de laatste tijd erg is tegengevallen zijn de
reacties op de eerder door ons bevestigde aanmeldingen voor onze workshops. Een week voordat die
twee uur durende lessen beginnen krijgen alle betrokkenen een brief thuisgestuurd waarin zij welkom worden geheten en waarin vermeld de locatie, de tijd en welke docent de les gaat geven. Ondanks die welgemeende pogingen onzerzijds komt
het regelmatig voor dat er mensen zijn die, zonder
iets van zich te laten horen, gewoon niet komen opdagen. Erg teleurstellend. Vorige week zeven vooraf bevestigde aanmeldingen voor de workshop cd’s
branden, maar slechts twee belangstellenden bezochten de les. En dan te weten dat het opslaan van
bestanden (bijv. foto’s) op een cd een ideale methode is om een backup te maken. Afgelopen vrijdag internetbankieren. Idem dito. Drie van de negen ingeschrevenen lieten het zonder meer afweten. En dan
te weten dat er elke dinsdag- en donderdagmorgen
iemand op ons leercentrum aan de Energieweg aanwezig is om iedereen die belt telefonisch te woord te
staan. Wij doen als stichting ons uiterste best voor
onze 50 plussers iets te betekenen, jammer dat dit
dan zo gewaardeerd wordt. Maar laten we niet lang
treuren, we gaan gewoon door er het beste van te
maken. Dat doen we met ons achten al bijna 12 jaar.
Zo hebben we komende week, op dinsdagmiddag
10 mei weer een gratis workshop ‘Kennismaken met
de computer’. Bestemd voor mensen, die overwegen
thuis een computer aan te schaffen of er onlangs
een gekocht of gekregen hebben, om op die manier betrokken te worden bij alle maatschappelijke
ontwikkelingen. Op woensdagmorgen 11 mei houden we, ook weer bij voldoende belangstelling, nog
een workshop computerbeveiliging. Ofwel, wat kunnen we allemaal zelf doen om indringers de toegang
tot onze computer te ontzeggen. Hierna is het vakantietijd. De andere cursussen komen eind augustus
weer aan de orde. Overigens... Wat dacht u om met
ons mee te doen aan Facebook?

ONS LESPROGRAMMA

Kennismaken met de computer
- Gratis workshop van twee uur op dinsdagmiddag
10 mei.
Basiscursus Windows voor beginners
- Acht lessen te beginnen maandagmiddag 5 september, woensdagmorgen 7 september, maandagmorgen 31 oktober en donderdagmiddag 3
november.
Vervolgcursus Internet en Email
- Zeven lessen te beginnen dinsdagmiddag 30 augustus en woensdagmorgen 2 november.
Cursus Fotobewerken
- Acht lessen te beginnen maandagmorgen 5 september en dinsdagmiddag 1 november.
Opfriscursus Windows
- Vier lessen te beginnen op donderdagmiddag 28
april. Daarna woensdagmiddag 5 oktober.
Computerbeveiliging
- Gratis workshop van twee uur op woensdagmorgen 11 mei.
Internetbankieren
- Gratis workshop van twee uur voor rekeninghouders Rabobank. De eerstvolgende is op vrijdagmorgen 27 mei. Daarna vrijdagmorgen 26 augustus en verder elke laatste vrijdag van de maand
tot eind 2011.
CD’s en DVD’s branden.
- Meld u aan voor vaststellen datum.
Aanmeldingen en inlichtingen
Elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch naar
ons leercentrum 0297- 272720 of per email op seniorwebdrv@gmail.com De lessen zijn van 10.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en worden gegeven in het leercentrum aan de Energieweg 107 te
Mijdrecht.

Juf Jacqueline van De Schakel
getrouwd in Franeker
Vinkeveen - De leerlingen van
groep 6/7a van juf Jacqueline van
De Schakel zijn in de meivakantie
afgereisd naar Friesland.
In het mooie plaatsje Franeker
trouwde op woensdag 28 april de
juf met haar geliefde Szabolcs Kelemen. In hun mooiste kleding en de
haren strak in de gel of in mooie
vlechten kwamen de leerlingen dit
feest meevieren. Ook het team van
De Schakel was bij deze bijzonde-

re dag aanwezig. De bruid zag er
prachtig uit in haar taupekleurige
jurk. Na de plechtigheid was er tijd
voor bruidsgebakjes en felicitaties.
De leerlingen brachten ook een
mooi Roemeens lied ten gehore. De
aanwezige familieleden uit Roemenië bleken dit lied ook te kennen en
zij zongen uit volle borst mee. Als
cadeau had de groep een speciaal
voor het bruidspaar gemaakt Ganzenbordspel. Met daarop in het ge-

heim gemaakte foto’s en allerlei opdrachten voor de juf en Szabolcs.
Ook kreeg het stel een ouderwetse
koffer met daarin een bon voor een
reis naar Londen aangeboden.
Voordat de kinderen en hun ouders
weer richting Vinkeveen reden kregen ze nog wat lekkers te eten. In
augustus zullen Jacqueline en Szabolcs in Roemenië voor de kerk
trouwen.

Actiebordjes tegen hondenpoep
bij de Pijlstaartschool vernield
Vinkeveen - De leerlingen van
groep zes van OBS De Pijlstaart waren er maar druk mee, met het maken van de bordjes die de hondenpoep op het grasveldje voor school
moesten tegengaan. Ze haalden er
zelfs de krant mee! En het leek te
werken. Bijna niemand durfde zijn

hond meer voor de
school uit te laten
en als er al werd
gepoept door de
honden, werd het
keurig opgeruimd.
De bordjes waren duidelijk: dit
is geen uitlaatplek!
Maar…de
twee weken vakantie hebben de
actie geen goed
gedaan. Vandalen hebben gemeend de bordjes te moeten slopen en de resten
zijn over het hek
van de school gegooid. Het is te hopen dat de leerlingen van groep zes
tussen het leren door nog tijd vinden om nieuwe bordjes te maken.

En zo niet, dan is het te hopen dat
de boodschap in de korte tijd dat
de bordjes er hebben gestaan bij de
hondenbezitters is overgekomen!
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AC Milan winnaar van de
Champions League Argon
Mijdrecht - Afgelopen zondag is AC Milan winnaar geworden van de Champions League bij Argon. Het
team bestaat uit: v.l.n.r. achter: Amine Aouadi, Fuoad Ouahdan, Ryan Ruimschoot en Toine Stark. Voor:
Huseyin Cankaya, Sem Bos, Jesper de Haan en Oualid Laassal.

Argon Ju 20 ´kampioen´
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag
6 mei om 21.15 uur konden de
Ju 20 van de basketbalvereniging Argon kampioen worden.
Zij konden niet officieel kampioen worden, vanwege 1 dispensatiespeler, maar wel eerste van
de poule.
Twee weken geleden konden de Ju
20 al ‘kampioen’ worden maar die
wedstrijd werd helaas verloren van
de nummer 2 Waddinxveen.
Afgelopen vrijdag kon de Ju 20 in
hun laatste wedstrijd van dit seizoen

alsnog het ‘kampioenschap’ binnenhalen. Wederom was de tegenstander Waddinxveen en na winst
zou het ‘kampioenschap’ alsnog
binnen zijn. In een bomvolle sporthal De Eendracht was de tussenstand na 2 boeiende kwarten 2422. Na de rust gingen de Ju 20 van
Argon een fanatieke 2-3 zone spelen. Hier had de tegenstander geen
antwoord op en liepen ze in het 3e
kwart uit naar 38-24.
Het vierde kwart werd uiteindelijk
gelijk afgesloten maar het 3e kwart
had een goede basis gelegd voor de

eindstand van 51-38 en het kampioenschap was binnen. Met 18
punten uit 10 wedstrijden, een doelsaldo van 561 voor en 470 tegen en
4 punten verschil met nummer 2 zijn
de Ju 20, die dit jaar in het nieuw
gestoken zijn door de shirt sponsor
Zetacom, de onbetwiste nummer 1
en kampioen geworden.
Koen, Chris, Maikel B., Michel, Azeglio, Robert, Maikel T., Koen(junior),
Roy, Ivo, Sjoerd bedankt voor weer
een topseizoen.
Mannen, gefeliciteerd!

Team CSW D1 sluit het
seizoen internationaal af
Wilnis - De D1 selectie van CSW
heeft het seizoen 2010-2011 op
een mooie manier kunnen afsluiten
met een wedstrijd tegen de D pupillen van de Oostenrijkse profclub
Red Bull Salzburg. In de Nederlandse competitie speelde de D1 in de
eerste klasse en werd in de laatste
wedstrijd van het seizoen verdiend
gewonnen van BFC. Daarmee werd
de 5e plaats veilig gesteld en een
prima seizoen afgerond. Het paasweekeinde werd gebruikt om een
voorjaarstrainingskamp te beleggen
in het Zuidduitse Inzell. Het spelershotel tegenover de gloednieuwe ijshal was een prima keuze, vooral om
op het ernaast gelegen kunstgrasveldje te trainen en plezier te ma-

ken. Deze voorbereiding bleek hard
nodig want op hoogte voetballen
vergt veel van het uithoudingsvermogen en al op de eerste dag stond
de wedstrijd tegen RBS under-12 op
het programma. Een technisch vaardige ploeg die onder Nederlandse technische leiding veel aandacht
schenkt aan positiespel en het trainen van basistechnieken. Mooi om
te zien dat hier bij de jeugd al veel
aandacht aan wordt besteed. De
wedstrijd ging gelijk op waarbij beide ploegen over en weer kansen
wisten te creëren. Na een paar snelle uitvallen scoorde RBS als eerste.
De tweede helft ging ook gelijk op
en aan het einde werd het verschil
wat duidelijker in het voordeel van

RBS. Uiteindelijk won RBS verdiend
met 3-0. Na de hartelijke ontvangst
werd er de volgende dag ook nog
getraind op het jeugdcomplex. De
dag werd afgesloten met een rondleiding door het prachtige stadion en werd er een belangrijke wedstrijd in de Oostenrijkse Bundesliga
bijgewoond.
Helaas speelde het eerste van RBS
niet zo bevlogen als de jeugd en
ging de wedstrijd tegen Wacker Innsbruck vrij onnodig verloren.
Op de terugreis werd ook nog een
stadionbezoek gebracht aan de Allianz Arena van Bayern München.
Hierna werden de jongens vermoeid
maar zeer voldaan weer in Wilnis afgeleverd.

Hockeyjongens HVM C2
zeker ongeslagen kampioen
Mijdrecht - Reeds vier wedstrijden voor het einde van de competitie zijn de hockeyjongens HVM C2
er in geslaagd om ongeslagen kampioen te worden. Een uitstekende
prestatie.
De kampioenswedstrijd vond plaats
in Haarlem en ja, het was misschien
een beetje ambitieus, maar de taart
en de champagne gingen wel mee.

In een spannende gelijkopgaande
wedstrijd tegen Haarlem werdt uiteindelijk door Bart-Jan de winnende
goal gescoord en zo kwam de eindstand op 2 -1 voor HVM op het bord.
Dus na de wedstrijd in de kantine
lekker taart gegeten en de overwinning gevierd. Bij dezen de ouders
bedankt voor de support, en natuurlijk de jongens uit de D die uit-

stekend zijn ingevallen. Op naar de
huldiging op 21 mei bij HVM.
Op de foto de spelers: Boven: Hugo M., Floris, Mees, Pepijn, Wouter,
Dennis, Hugo H., Bart-Jan. Onder:
Jasper, Dirk, Egbert, Mark, Pascal
en Luke, en liggend voor het team
de weergaloze keeper Bas.
Olivier ontbreekt op deze foto, maar
heeft natuurlijk ook een belangrijke
bijdrage geleverd.

Zondag a.s. Van Kouwen
Argon Familiedag
Basketbal Argon levert

Mijdrecht - Komende zondag
15 mei speelt Argon haar laatste thuiswedstrijd tegen EVV.

Van Kouwen Mijdrecht is sponsor van Argon en maakt van deze
wedstrijd een gezellige Van Kouwen Argon Familiedag.
Om 13.00 uur wordt gestart met
een straatvoetbal clinic, gegeven
door twee bekende straatvoetballers: Nelson de Kok en Rik van

Zon. Bij deze clinic kan elke bezoeker actief deelnemen.

Tijdens de rust worden tien deelnemers geselecteerd die een poging kunnen doen de bal in een
Cabrio te schieten.
De deelnemer met het beste
schot wint voor een weekend deze Cabrio. Ook kun je de gehele dag je schotkracht laten meten. Voor de deelnemer met het

hardste schot ligt een mooie Official UEFA Champions League
ball klaar! De dag wordt muzikaal omlijst door een DJ en een
optreden van Ray Klaassen, bekend van The Voice of Holland.
Van Kouwen geeft gratis kaartjes
en consumptiebonnen weg.
Hiervoor kunt u zich aanmelden
op de volgende site:
www.vankouwen.nl/familiedag.

wederom een kampioensteam
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 6 mei
stond de laatste competitiewedstrijd
van de Argon basketballers gepland
tegen The Flyers uit Waddinxveen. In
deze spannende competitie konden
de spelers uit het team Argon Jongens onder 20 reeds op 23 april de
winst in Waddinxveen nog niet be-

halen. Daarom moest het vrijdag
gebeuren. Tot aan het derde kwart
ging de strijd gelijk op. Stand 38 tegen 24. De coach Willem sprak de
manschappen nog eens toe.
Er werd nog eens een Red Bull en
een banaan verorberd om extra gas

te geven. En ja hoor, de eindstand
werd door Azeglio bepaald op 51 tegen 37. De beker werd uit de mottenballen gehaald en uitgereikt aan
dit kampioensteam. Gefeliciteerd.
De eigenaar van CENS hield zijn
woord en de eerste meter bier werd
al tijdens de huldiging genuttigd.
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OBS Molenland neemt op onnavolgbare
wijze afscheid van Juf Margreet

Mijdrecht - Op donderdag 21 april hebben de kinderen, de collega’s
en de ouders van OBS Molenland afscheid genomen van Margreet van
‘t Hof. Na ruim 11 jaar als directeur werkzaam te zijn geweest op OBS
Molenland en 35 jaar in het basisonderwijs, gaat zij nu genieten van
haar welverdiende pensioen. Het prachtige weer zorgde er ook nog
eens voor dat het een onvergetelijke dag is geworden.
Om 09.30 uur stond de taxi klaar en werden Juf Margreet en haar man
opgehaald en naar school gebracht. Daar werden zij door alle kinderen op het prachtig versierde schoolplein toegezongen. Juf Brenda had
een mooi lied geschreven, dat door alle kinderen was ingestudeerd als
juf Margreet er even niet was, ze heeft er niets van gemerkt. Na het
lied werd er een welkomstcadeau overhandigd: twee dikke mappen
vol met zogenaamde ‘gouden handdrukken’, een map waarin de kinderen een lieve wens hebben geschreven. Margreet van ’t Hof: “Dit is
een heel dierbaar cadeau waarin ik nog vaak ga lezen, vooral wanneer
ik de kinderen en de school mis”.
Welkom
Na het welkom had Juf Margreet het druk met het uitdelen van een afscheidscadeautje voor alle kinderen. Ondertussen volgden de kinderen een muzikale workshop in hun klas. De workshops werden verzorgd door Band Event: Drie groepen namen deel aan een workshop
zang, drie groepen volgden een workshop dans en drie groepen volgden een workshop percussie. Aan het eind van de middag was er op
het zonovergoten schoolplein een spetterend optreden door alle kinderen in de vorm van een Braziliaans carnaval. De vonken vlogen er
vanaf en Juf Margreet genoot volop. Van 15.30 tot 17.30 uur was er een
drukbezochte receptie voor ouders, collega’s en vrienden. Een aantal
ouders had gezorgd voor lekkere hapjes en de leerlingen van groep 8
zorgden ervoor dat alles op professionele wijze werd rondgedeeld. De
dag werd afgesloten met een heerlijk teametentje in de buitenlucht.
Pijlers
Margreet van ’t Hof heeft op OBS Molenland een aantal mooie pijlers
achtergelaten. Zo heeft zij de methode Leefstijl geïntroduceerd. Dat is
een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Kinderen leren hoe je respectvol en open met elkaar om kunt gaan. Zo
creëer je een prettige en veilige sfeer waarin ieder kind zich goed kan
ontwikkelen. De sfeer onder de leerlingen is op Molenland mede door
deze aanpak heel goed en de kinderen worden binnen deze sfeer uitgedaagd om goed te presteren. Je komt tenslotte op school om er heel
veel te leren! De laatste drie jaar is er ook veel aandacht besteed aan
het ‘oplossingsgericht werken en denken’. Wat doe je als je een probleem hebt? Je neemt het probleem serieus en daarna ga je samen op
zoek naar een oplossing. Kijken naar wat er wel kan en kinderen stimuleren om gewenst gedrag te laten zien en dat belonen. Zoals een
leerling tegen zijn ouders zei: ”Juf Margreet zocht altijd met je naar
een oplossing”. Wij kijken minder naar wat niet kan en laten de kinderen bedenken en verwoorden hoe het wel kan. Naast deze pijlers was
Juf Margreet een kleurrijke, open, positieve, vrolijke, ruimdenkende en
vooral trotse directrice. Zij heeft haar stempel op een fijne manier achterlaten. Juf Margreet: normen, waarden en oplossingsgericht!
Niet alleen
Margreet van ’t Hof: “Ik heb dit natuurlijk niet alleen gedaan, maar met
een heel hecht en sterk team. We hebben samen een heel positieve,
respectvolle en open school gemaakt waardoor de leerlingen steeds
beter zijn gaan presteren. Ik ben altijd met veel plezier naar mijn werk
gegaan en ben tot op de laatste dag, samen met het team en de leerlingen, blijven leren. De ouders zijn we steeds meer als partners gaan
zien. Het kind is en blijft ons uitgangspunt. De ouders kennen hun kind
tenslotte zelf het best. Ik ga het zeer zeker allemaal missen maar verheug me ook op de nieuwe fase in mijn leven waarin meer ruimte voor
mijn familie en mijn vele hobby’s zal zijn. Ik heb het volste vertrouwen
in mijn opvolgster Annet Nap. Zij heeft vanaf 1 februari iedere dinsdag meegelopen en kan hiervan nu de vruchten gaan plukken. Daarnaast zal ze kunnen profiteren van een professioneel team en de goede werksfeer in de school. Zij staat volledig achter de uitgangspunten
van de school en verheugt zich erop om na de meivakantie met haar
taak als directeur te beginnen. Ik hoop dat zij zich op OBS Molenland
net zo thuis zal voelen als ik. Ik wens haar, het team, de leerlingen en
de ouders van OBS Molenland een heel mooie toekomst toe.
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Nieuwe sporten tijdens beweegproject
Juni Beweegt

Ginkel&Berg wint vlucht
vanuit het Belgische Nijvel
Regio - Zaterdag 30 april was er
voor de duiven van Rond de Amstel een vlucht vanuit het Belgische Nivelles/Nijvel. De gemiddelde afstand was 186 km. De bedoeling was dat de duiven naar Pommeroeul met een afstand van 210
km zouden gaan, maar omdat Pommeroeul meer naar het westen ligt,
vond men het, gezien de harde tot
krachtige wind, niet verantwoord
en dus ging het konvooi naar Nivelles/Nijvel. Om 8.00 uur gingen de
ruim 21.00 duiven van de Afdeling
6 Noord-Holland los bij een matige
oost-noordoostenwind, die gaande
het traject huiswaarts alleen maar
toenam tot krachtig windkracht 5
tot vlagen van kracht 7. Dat betekent dat de duiven richting de kust
gedreven worden, en dat ze tegen
de wind in terug moeten vliegen, en

dat kost tijd. Ginkel&Berg (Martin
van Ginkel en Richard v.d. Berg) uit
De Kwakel hadden een duif die op
tijd van de kustlijn wist af te komen,
en deze meldde zich om 10.28.59
uur op het hok en maakte een snelheid van nog altijd 1256,948 mpm
en dat is nog altijd ruim 75 km per
uur. Bosse & Zn uit Uithoorn werd
2e en Ton Duivenvoorde uit De Hoef
3e. Martin Bosse werd 1e in de BGroep. In Rayon F van Noord-Holland werd Ginkel & Berg 12e, Bosse
& Zn 38e, Ton 56e, Henk Snoek uit
De Kwakel 64e en Theo Kuijlenburg
uit Amstelhoek 66e.
Uitslag: Nivelles/Nijvel
703 duiven - 23 deelnemers
Ginkel & Berg
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde

Vijftigplussers maken kennis
met sportactiviteiten
Kanovereniging De Ronde
Venen organiseert toertocht
De Ronde Venen - Aanstaande
zondag 15 mei organiseert KVDRV
een toertocht over de Vinkeveense
plassen. Het is de traditionele tocht
naar Bon.
De leden van de club hebben de afgelopen weken al weer kunnen trainen en oefenen. Hierdoor is een
tocht over de plassen weer goed
te doen. Om alvast wat conditie op
te kunnen bouwen valt de tocht dit
jaar later dan in vorige jaren. Groot
voordeel hierbij is dat, zeker gezien
het mooie weer van de afgelopen
tijd, de temperatuur van het water
niet meer zo koud is. Door de activiteitencommissie worden er ook voor
komend jaar interessante tochten
georganiseerd. Voor elk wat wils.

Van korte tochten dichtbij huis tot
ware marathontochten ver van huis.
Na de zomervakantie wordt HetRondje de Venen gehouden. Voor de
echte liefhebbers is er dan een marathon van 40 km. De tocht komende zondag 15 mei is voor elke kanovaarder goed te doen. Het vertrek is
om 10.00 uur vanaf de club.
Nieuwe leden welkom!
De club heeft een container omgebouwd voor extra stalling en er is
weer ruimte voor 25 kajaks. Ook als
je nog geen eigen kajak beschikt is
dat geen probleem. Het eerste jaar
kan er gevaren worden in een boot
van de club.
Inlichtingen: zie www.kvdrv.nl

Argon stelt kampioenschap
van FC Oss uit
P.V. ‘Rond de Amstel’

Ton Duivenvoorden wint
1 en 2 in Noord-Holland
Regio - Zaterdag stond de eerste
Midfond (midden afstand)vlucht
van dit seizoen op het programma,
en het werd voor P.V. Rond de Amstel een gedenkwaardige. De duiven werden zaterdag om 8.15 uur in
het Franse plaatsje Laon (gemiddelde afstand 307 km) gelost, met een
hele zwakke ZZO wind, het was bijna windstil. Maar in de bovenlucht
moet de wind veel harder gewaaid
hebben, want ruim binnen de drie
uur vliegen waren de eerste duiven al weer terug op het hok. Om
10.59.11 uur klokte Ton Duivenvoorde uit De Hoef zijn eerste duif, en 2
seconden later zijn tweede.
Normmaal gesproken zijn de kortste afstanden met een dergelijke
wind in het nadeel, mits er andere
factoren een rol gaan spelen, en een
daarvan is de gemotiveerdheid van
de duiven, zodat ze zich goed kunnen oriënteren. De duiven van Ton
waren dusdanig gemotiveerd, dat
ze het presteerden om verreweg de
twee snelste duiven van de Afdeling
Noord-Holland te worden, het verschil met nummer drie was 23 meter per minuut. De snelheid van deze twee duiven was 1861,683 meter
per minuut en 1861,305 meter per
minuut ofwel 111,70 km en 111,67
km per uur.
In al dat geweld werd Wim Könst uit
Uithoorn keurig 3e, en Henk Snoek
uit De Kwakel 4 en 5. In de afdeling werd Wim 14e, Henk 46e en
Wim Wijfje uit De Kwakel 98e met
19.850 duiven in concours. In Rayon
F werd Ton ook 1 en 2, Wim Könst
4e, Henk 9e, Wim Wijfje 16e, Mar-

tien v.d. Hoort 20e, Rob v.d. Wal
24e, Hans Half 27, Bosse & Zn 28e,
Ron den Boer 34e, Verweij-Castricum 35e, Ginkel&Berg 49e en Martin Bosse 77e. In totaal stonden er
21 duiven van Rond de Amstel bij de
eerste 100. Martien v.d. Hoort werd
eerste in de B-groep.
Uitslag:
A.M. Duivenvoorde
W. Könst
H.P. Snoek
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
R. v.d. Wal
H. Half
Bosse & Zn
R. den Boer
Verweij-Castricum

Eerste speler
Het spelbeeld verschilde na de
theepauze niet veel van de eerste
helft. FC Oss probeerde het spel te
maken, maar dit lukte de ploeg niet
echt. Angelo Simone was de eerste speler die voor Oss gevaar kon

len. Het jongste team van Atlantis
verdient alle support die het maar
kan krijgen. Daarom is iedereen van
harte uitgenodigd om de kinderen
aan te komen moedigen. De wedstrijd zal beginnen om 10.00 uur.
Met zijn allen kunnen ze ervoor zorgen dat het een onvergetelijke dag
zal worden met hopelijk ook een onvergetelijke overwinning!

Hoofdklasse tennis in Vinkeveen
Vinkeveen - De vierde speeldag
van het Vinkeveense herenteam
uitkomend in de hoogste regionen
werd wel zeer spannend. Aan een
gezellig gevuld terras werd het een
bloedstollend spannende ontmoeting met koploper Badhoevedorp 1,
die vooraf door middenmoter Vinkeveen zeer gevreesd werd. Aan het
eind van de dag moest een bloedstollende laatste dubbel uitmaken of
Vinkeveen in staat was gelijk te spelen. Helaas ging deze cruciale dubbel uiteindelijk in drie sets verloren,

stichten. Brayton Biekman, Joshua
Patrick en Patrick Lokken kregen
daarna in de eerste vijftien minuten
van de tweede helft goede mogelijkheden. Jocelino de Sa voorkwam
een doelpunt door een bal van de
doellijn weg te werken. Vlak voor
tijd kwam Argon zelfs op een 1-2
voorsprong. Joshua Patrick scoorde
na een voorzet van Patrick Lokken.
Hierna redde Argon doelman Singels tweemaal erg knap waarmee
hij wederom bewees dat hij een uitstekende keeper is. In de 90e minuut kon hij echter niet voorkomen
dat Angelo Simone de 2-2 scoorde.
In de blessuretijd probeerde FC Oss
nog wel de winnende treffer te maken, maar kon het geen vuist maken.
Al met al heeft Argon verdienstelijk
gespeeld en FC Oss terecht op een
punt gehouden. FC Oss kon niet
met de druk omgaan en speelde zeker niet als een kampioen. Volgende
week krijgt FC Oss een herkansing
in het rechtstreekse duel met directe concurrent Achilles ’29.
Argon speelt dan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen
E.V.V. Van Kouwen is sponsor van
Argon en maakt van deze laatste
wedstrijd een gezellige Argon Van
Kouwen familiedag. Er zullen tal van
activiteiten rondom de wedstrijd
worden georganiseerd. Kom dus allen! Bij winst is de derde plaatst veilig gesteld en eindigt Argon in het
eerste jaar Topklasse op een zeer
fraaie en van te voren niet gedachte positie. Kom dus allen komende
zondag 15 mei naar de Van Kouwen
Argon familiedag tegen E.V.V.

Argon neemt de punten
mee uit Utrecht

Atlantis F1 kampioen?
Mijdrecht - Na een reeks met klinkende overwinningen van 6-0, 3-1,
5-0 en 16-0 kan het Atlantis F1 korfbalteam zaterdag 14 mei in eigen
huis kampioen worden. Hiervoor
moeten zij wel winnen of gelijk spelen tegen Blauw Wit F2. In Amsterdam is al gewonnen met 5-0, dus
het team heeft er alle vertrouwen in
het kampioenschap binnen te ha-

Mijdrecht - Voor de tweede keer
dit seizoen heeft Argon tegen FC
Oss gelijkgespeeld. In de uitwedstrijd bij Oss werd het 2-2. FC Oss
kon bij winst kampioen worden van
de Topklasse zondag, maar Argon
hield FC Oss knap op een gelijksspel. Tot nu toe moest FC Oss de
koppositie slechts twee speelrondes
aan De Treffers laten. FC Oss heeft
nu nog één laatste kans om kampioen te worden, maar dan moet men
volgende directe concurrent Achilles ´29 achter zich houden.
Argon kwam in de eerste minuut
al op een 0-1 voorsprong. Brayton
Biekman kopte een vrije trap van
Nicolaï Verbiest binnen. In de dertiende minuut scoorde Jean Black
de gelijkmaker. Hij kon de rebound
op randje buitenspel binnen schieten. Jean Black was later dicht bij
een tweede doelpunt maar Singels
redde hier knap op. Niet veel later vuurde Kevin van Essen een afstandsschot van dertig meter af op
Oss doelman Wevers. De doelman
van FC Oss moest gestrekt naar de
kruising om een doelpunt te voorkomen. In het laatste gedeelte van
de tweede helft was Joshua Patrick
namens Argon dicht bij een treffer,
maar hij kon net niet bij de bal. Vlak
voor rust schoot Cees Keizer nog op
het Argon doel, maar wederom was
het Singels die in de weg stond.

maar het getoonde Vinkeveense
spel bracht het toegestroomde publiek veelvuldig tot ovaties. Hoewel
met 4-2 verloren werd is er volop
optimisme, dat eerste klasse tennis
zich in Vinkeveen zal weten te handhaven. Aanstaande zondag wordt
wederom thuis gespeeld en dan tegen hekkensluiter Bosheim 1.
U kunt dit spektakel bijwonen vanaf
11.00 uur op het Vinkeveense tennispark, dat haar terras altijd gastvrij voor iedereen opent.

Mijdrecht - Een niet gemakkelijk 1-2 winst behaalde Argon in
Utrecht tegen de fusieclub DHSC. De thuisploeg kon vrijuit spelen
en Argon moest winnen om de nacompetitie veilig te stellen. De eerste helft was redelijk en kwam Argon op 0-1, maar in de tweede helft
was het zwoegen en de gelijkmaker
viel al na een kwartier, een vrije trap
van Berkelaar bracht de drie punten. De wedstrijd eindigde met tien
tegen tien.
Zoals vermeld had Argon de eerste
helft het beste van het spel, althans
het creëerde veel mogelijkheden om
tot scoren te komen. Het was al na
acht minuten dat na aangeven van
Albert Mens, hij liep langs drie verdedigers en paste op Lesley Groe-

nen die de bal vervolgens in het
doel kon lopen 0-1. Vijf minuten later probeerde Patrick Berkelaar het
met lobje maar keeper Van Beek
pakte de bal maar net. Ook bij een
schot van dichtbij van Albert Mens
bleef de sluitpost overeind, hij redde
met de knie. Af en toe deed DHSC
wat terug, een vrije trap van Michel
Broodkoorn ging naast en weer een
vrije trap van Maurice Willekes werd
door Argondoelman Bas van Moort
onschadelijk gemaakt. Argon kreeg
in de slotfase meer mogelijkheden,
een schot uit de draai van Stefan Tichelaar werd een prooi voor de keeper, ook bij een schot van Berkelaar stond Van Beek in de weg. Vervolgens was er hoekschop van Tichelaar maar Albert Mens kopte

‘Swing en Sport’ nieuw bij
Spel en Sport 55+
De Ronde Venen - Binnenkort start
gemeente De Ronde Venen weer
met het project Juni Beweegt. Hierin worden vijftigplussers uitgenodigd om zich te oriënteren in verschillende takken van sport. De hele maand juni staat in het teken van
bewegen, individueel maar nog leuker: met elkaar. De mogelijkheid be-

staat zelfs om gekoppeld te worden
aan een beweegmaatje. Samen ergens op af stappen is vaak gemakkelijker Ook Spel en Sport brengt
weer verschillende sportieve uurtjes
in. Nieuw dit jaar is Swing en Sport.
Geïnspireerd door trends uit Amerika, brengt zij een geheel eigen programma op de markt. We hebben de

De Ronde Venen - Ook dit jaar zijn
er nieuwe sport- en beweegactiviteiten aan het programma van het
beweegproject Juni Beweegt toegevoegd. Zo kunnen vijftigplussers dit
jaar kennismaken met watergymnastiek, fietstoertochten en Swing
en sport. Het complete programma
staat op
www.sportinderondevenen.nl. Ook
aanmelden kan via deze website.

Watergymnastiek
In het nieuwe Veenweidebad in
Mijdrecht biedt Stichting Spel en
Sport 55+ watergymnastiek aan. Tijdens de les worden verschillende
oefeningen gedaan met en zonder
materialen. Bij bewegen in het water is de kans op blessures kleiner.
Spieren en gewrichten worden soepeler en het warme water stimuleert
de bloedsomloop. Deze activiteit is
daarom zeer geschikt voor mensen
met een reumatische aandoening.
Fietsen
IJsclub Baambrugge organiseert
op donderdag 2 juni een fietstoertocht. De tocht start bij het clubgebouw van de club aan de IJslaan 6.
Ook Toer Trim Club De Merel organiseert tochten op dinsdag 17 mei, 7
juni en 21 juni. Deze tochten beginnen op het Driehuisplein. Onder begeleiding van ervaren fietsers wordt
in een rustig tempo ongeveer 30 kilometer afgelegd. Onderweg wordt
gestopt voor een kopje koffie.

Dansen met verschillende stijlen
In Vinkeveen en Wilnis worden twee
verschillende dansactiviteiten georganiseerd. Salsa, aerobics en stretching bij BM Vitaal en Swing en
sport bij Spel en Sport 55+. Beide activiteiten combineren diverse
dansvormen met fitness. Bij Swing
en Sport komen bijvoorbeeld latin,
maar ook pop, rock-’n-roll en jaren
60/70 muziek aan bod.
De ritmische bewegingen zorgen
ervoor dat het hele lichaam in beweging is. Alle spieren worden getraind en versterkt. De dansen zijn
gemakkelijk te volgen.
Meer informatie
Voor de meeste activiteiten is aanmelden niet verplicht, maar wordt
aangeraden dit wel te doen om zeker te zijn van een plek. Deelnemers
betalen 3,50 euro contant per keer.
Aanmelden kan op
www.sportinderondevenen.nl.
Het programma en aanmeldformulier zijn ook af te halen op het gemeentehuis, bij de Servicepunten,
bibliotheken en sporthallen.
Mensen die vragen hebben of persoonlijk advies willen, kunnen contact opnemen met sportconsulent
Erik Leus, tel. 06–43093929 of email: info@sportinderondevenen.nl.
Zie voor het uitgebreide programma
elders in deze krant.

Michael Woerden wederom
winnaar Ronde Hoeploop
Regio - Afgelopen zondag is Veenloper Michael Woerden wederom
de winnaar van de Ronde Hoeploop
geworden. Hij bouwde daarmee zijn
inmiddels indrukwekkende reeks in
deze loop met start en finish in Ouderkerk aan de Amstel verder uit.
Voor de start had Michael al het indrukwekkende aantal van vijf overwinningen, waarvan vier op rij, en
drie tweede plaatsen in deze loop
over 17 kilometer staan. De deelnemers kregen het klassieke rondje om de Ronde Hoeppolder voorgeschoteld, met de passage door
Waver. De omstandigheden voor
de 340 deelnemers waren zwaar
te noemen: een harde wind, uiteraard altijd meer tegen dan voor, en
de hitte. Gelukkig had de organisatie extra verzorgingspunten ingelast en maken de bewoners er traditie van om met water langs de kant
te staan.
Zesde
Michael Woerden voegde een zesde overwinning aan z’n totaal. Daar
ging wel een felle strijd aan vooraf.
Z’n naaste concurrent volgde uitsluitend in het begin. Ondanks de
veelvuldige versnellingen duurde
het tot 11 kilometer, voordat Michael
een gaatje kon slaan. Hij finishte in
59.16 met een kleine voorsprong
van zo’n 40 seconden op nummer
naast. De laatste mogelijkheid voor
rust was voor de thuisploeg, Ruben
Goudriaan’s poging ging rakelings
over.
Beginfase
Nadat Alan Doorson en Christiaan Winkel en de beginfase van de
tweede helft te hoog op doel mikten
gaf Argon na een kwartier de voorsprong uit handen. Een vrije trap
kwam richting tweede paal, Jonathan Yeboa profiteerde van z’n vrijheid en scoorde gemakkelijk de 1-1.
Daarna kreeg de wedstrijd een rommelig karakter, veel vrije trappen,
blessurebehandelingen, drinkpauzes brachten het ritme uit de wedstrijd. Adil Kamil kwam in het veld
voor Remco von Lindheim en even
later moest Albert Mens zich laten vervangen door Youri van Adrichem. Argon kreeg bijna alleen nog
maar mogelijkheden middels vrije
trappen, een vrije trap van Berkelaar werd door Van Adrichem ingedocente Joke van Diemen gevraagd,
wat wij kunnen verwachten in deze
les. “Het wordt een herkenbare mix
van bijvoorbeeld Rock-‘n-Roll uit de
jaren 60, Disco op jaren 70 muziek
en zwoele latin-moves.” Op de vraag
of de deelname erg moeilijk is, antwoordde Joke: “Nee, iedereen moet
er aan mee kunnen doen. We maken
een vrolijke happening van bewegen op muziek.” Dat Swing een Sport
is, zult u ervaren. Deze lessen worden op maandagochtend gegeven in
de spiegelzaal van het Dorpscentrum
de Willisstee in Wilnis. Is dit dansante

2. ‘De hardlopende postbode’ Frans
Woerden liep een goede wedstrijd
in Ouderkerk. Afgelopen vrijdag
had Frans de opnames van het programma ‘Man bijt hond’, waarin hij
aan de tand werd gevoeld over z’n
sport’verslaving’. De uitzending is
in september. Frans finishte als vijftiende in 1.09.09. Mark Baas was tevreden met z’n tijd van 1.13.35. Martien Lek zat niet al te ver achter hem:
1.14.53. Voor Johan Baas is de Ronde Hoeploop altijd een bijzondere
loop. Hij komt dan namelijk langs
zijn ouderlijk huis. Elk jaar verzamelt
de familie zich aan de dijk om de lopers aan te moedigen. Johan liep
dankzij de aanmoedigingen een tijd
van 1.20.15. ‘Good old’ Jos Snel was
natuurlijk ook weer van de partij in
Ouderkerk. De jaren lijken voor hem
niet te tellen: 1.23.55. Henny Buijing
had het zwaar bij deze warme Ronde Hoeploop. Hij liep een tijd van
1.24.47. Jos Bunschoten zat anderhalve minuut achter hem: 1.26.13.
Bert van Diemen volgde in 1.26.40
en Rob van Zijtveld 1.27.41.
Enige Veenloopster op de lange afstand was Karin van Zijtveld. Zij liep
in deze warmte en op de voor haar
lange afstand een mooie tijd van
1.31.23. Er was nog wel een Veenloopster op de 5,5 km, namelijk
Yvonne Buijing. Zij liep 39.40.
kopt maar de doelman stond op z’n
post. Even later liet hij zich echter
verrassen, Patrick Berkelaar stond
opnieuw achter de bal, de bal verdween nu effectvol in de touwen,
1-2.
DHSC kreeg nog een kans op de
gelijkmaker maar Michel vd Kant
kopte in kansrijke positie naast. Inmiddels zag scheidsrechter Budding twee overtredingen en gaf
Van Adrichem en Bart-Jan Bosman
rood. In de slotfase mocht Bas de
Graaff de moegestreden Berkelaar
vervangen, de stand bleef 1-2 en
dat was gezien de eerste helft gerechtvaardigd.
Aan de kop van de ranglijst veranderde er niets, TOV en WV-HEDW
gaan uitmaken wie er zaterdag
rechtstreeks promoveert naar de
tweede klas.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen
de nummer vier FC Almere.
niks voor u of uw partner dan bestaat
de mogelijkheid om op hetzelfde tijdstip in de sporthal mee te doen met
het sportcircuit. Of lekker mee naar
buiten met de Sportief wandel groep.
Dus blijf niet zitten op je krent, als je
50 plusser bent. Meer informatie over
Juni Beweegt kunt u vinden op de sites www.sportinderondevenen.nl en
www.spelensport55plus.nl (klik op de
NIEUWS button). Op diverse plekken
in onze gemeente hangen posters
met informatie over Juni Beweegt
en kunt u deze ook regelmatig in de
weekmedia tegenkomen.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 11 mei 2011

wielrenners uit de regio
beklimmen Alpe d’Huez
Regio - Een groep van 48 wielrenners, onder wie een groot aantal
uit Uithoorn, Mijdrecht, De Hoef en
Nieuwkoop gaat aanstaande vrijdag
13 mei de Alpe d’Huez beklimmen.
Zij doen dit deels omdat zij het bedwingen van de ‘Nederlandse’ berg
een uitdaging vinden, maar vooral
om geld in te zamelen voor de stichting KiKa.
Twee vriendengroepen waren al enkele jaren – los van elkaar – van plan
naar Frankrijk te reizen om de beroemde berg uit de Tour de France te
beklimmen. Maar om de een of andere reden kwam het er nimmer van.
Totdat vorig jaar de groepen met elkaar in contact kwamen en ze besloten dat het in 2011 echt ging gebeuren. Omdat een groot deel weinig of
geen fietservaring heeft en een beklimming van de alp geen sinecure
is, zijn ze inmiddels in training gegaan.
Mede door de hulp van een groot
aantal sponsors rijden ze in Frankrijk
in uniforme kleding. Het is de bedoeling dat zij in hun flitsende outfit minimaal 18600 euro bij elkaar fietsen

voor KiKa. Ben Spanjaard, een van de
deelnemers: ,,De berg is 1860 meter
hoog. Als je die meters met tien vermenigvuldigt kom je uit op dat bedrag. Momenteel is iedereen druk
bezig met het vinden van sponsors.
Op het werk, binnen de sportvereniging, in het uitgaansleven, noem
maar op. Overal zoeken we mensen
die ons willen steunen.’’
In eerste instantie was het de bedoeling mee te doen aan de zesde editie van Alped’HuZes, die op 8 en 9
juni wordt gereden. Ook de deelnemers aan Alped’HuZes, van wie sommigen de alp op één dag maar liefst
zes keer beklimmen, zamelen geld in
voor de kankerbestrijding. Maar omdat een groot deel van de groep begin juni andere verplichtingen heeft,
is besloten een maand eerder van
start te gaan. Kunnen de deelnemers
aan Alped’HuZes rekenen op een organisatie die de zaken regelt, deze
groep (en aanhang) doet alles zelf.
Spanjaard: ,”We reizen met een grote bus naar Frankrijk, waar we twee
nachten in een hotel verblijven. We
vertrekken in de avond van woens-

dag 11 mei en komen naar verwachting de volgende dag rond het middaguur aan. Op donderdagmiddag
hebben we dan nog tijd om te trainen, waarna een dag later de beklimming van de Alpe d’Huez op het programma staat. Op zaterdag willen we
ook nog de Galibier, zo’n vijftig kilometer verder, oprijden. In de avond
van zaterdag beginnen we aan de terugreis.’’
Donatie
Degenen die het initiatief van de
wielrenners willen ondersteunen
kunnen hun donatie overmaken op
een speciaal aangevraagd rekeningnummer: 50.61.86.081.
Deze rekening staat op naam van
A.M. van den Belt, inzake KiKa. Een
andere mogelijkheid is voor 6,95 euro de mascotte (de KiKa beer) van
de stichting KiKa te kopen. Deze
beer staat symbool voor steun en
liefde voor kinderen in moeilijke tijden. Voor meer informatie kunnen
belangstellenden per e-mail contact
opnemen met Ton van den Belt:
tonvandenbelt@hotmail.com.

Hertha Mc1 speelt prima
tegen Hoogland Mc2
Vinkeveen Doordat de competitie nog steeds niet beslist is, VOP
moet ook nog 2 wedstrijden spelen, en Hoogland had al 2 wedstrijden ingehaald, moest Hertha
MC1 nu een heel belangrijk potje
spelen tegen Hoogland. Hoogland
staat 1 punt onder Hertha, en kan
bij winst zelfs nog kampioen worden. Hertha moet in ieder geval
niet verliezen om kans te blijven
houden op het kampioenschap.
Dat het een belangrijk potje was
bleek wel toen Hoogland het veld
op kwam. Zij hadden namelijk wat
speelsters van de C1 meegenomen, waar Hertha’s meiden in het
najaar met 14-1 van verloren hadden. Dus iedereen was extra gemotiveerd. Emily Bierman speelde
mee als extra aanvallende ondersteuning, en Rowan stond voorstopper om extra druk op de verdediging van Hoogland te zetten.
Dit pakte heel goed uit en Hertha was beduidend sterker de eerste fase van de wedstrijd. Er wa-

ren wel wat kansjes maar echt
grote mogelijkheden deden zich
niet voor. Ook niet van de kant
van Hoogland, want de verdediging van Hertha stond weer als
een huis. Er was afgesproken dat
er een keer gestopt zou worden
voor een drinkpauze omdat het zo
warm was en of het toeval was of
niet, precies op dat moment ging
Kiana via de rechterflank 2 man
voorbij en legde de bal panklaar
voor Emily die niet twijfelde en
verwoestend inschoot, 1-0.
Rust
Dit had niemand gedacht, en zeker Hoogland niet. Er werd gelijk
wat tanden hoger geschakeld en
omdat de buitenspelval niet goed
ging kon een Hoogland speelster 1-1 maken. Dit was tevens
de ruststand. Hoogland moest komen de tweede helft en probeerde Hertha onder druk te zetten.
De meiden pakten dit heel goed
op door bij balbezit gelijk naar vo-

iets achter het peloton, soms vlak
erachter en soms werd de afstand
iets groter. Maar als Leon zo door
blijft rijden duurt het niet lang meer
dat hij wel het tempo van het peloton kan volgen. Bart had weer een
goede start in het startveld van ongeveer 20 rijders. De eerste ronde
kwam hij op korte achterstand van
het peloton door. Het peloton bestond uit 11 rijders. Bart reed eerst
een aantal rondes met 2 andere rijders. Hierna sloten zich nog 2 achterblijvers aan bij dit groepje. De
laatste rondes viel ook dit groepje
weer uiteen. Bart is zo rond de 17e
plaats geëindigd.

ren te schuiven, zodat de Hoogland speelsters gedwongen werden achteruit te lopen. Amber Richelman probeerde vanaf het middenveld een solo, waar Hoogland
kennelijk niet op gerekend had,
want ze liet 4 tegenstanders staan
en bleef ijskoud voor de keepsters,. 2-1 voor Hertha.
Toen was het zaak de boel dicht
te houden. Dit ging prima tot een
minuut of 10 voor tijd een dieptebal verkeerd beoordeeld werd
en de 2-2 was een feit. Hier bleef
het bij. Al met al een prima resultaat tegen een heel goed Hoogland. Hoogland is nu uitgespeeld
voor het kampioenschap. Zij kunnen nog maar op 23 punten komen, terwijl VOP er al 24 heeft.
Hertha heeft als enige rivaal van
VOP nog kans op het kampioenschap, maar is afhankelijk van de
wedstrijden van VOP aanstaande
woensdag en zaterdag. Blijft nog
een weekje nagels bijten!!

Tristan Geleijn tweemaal op
rij winnaar namens uwTc
Regio - Op tweede paasdag, 25
april, stond de eerste interclubwedstrijd op het programma op de nieuwe baan van Avanti in Alphen aan
den Rijn met een werkelijk schitterend clubhuis. Prachtig zonnig
weer, maar wel met een behoorlijke wind voor de rijders op dit open
parcours. Negen renners stonden
om 10.00 uur aan start bij categorie
1+2. Voor de UWTC Tristan Geleijn
en Britt Buijs. Al gauw ontstond er
een kopgroep waar Tristan goed in
mee reed. Voor Britt was het tempo
te hoog, maar ze reed in een mooi
ritme haar 5 rondes uit. Tristan wist
de sprint van de kopgroep van vijf te
winnen en stond even later supertrots op het hoogste podium. Deze zege geeft Tristan weer zelfvertrouwen na zijn valpartijen in Leiden
de zaterdag ervoor en Bovenkarspel
een week geleden. Bij deze valpartijen had hij een slag in zijn wiel gekregen, dus reed Tristan met de wielen van zijn vader.
Bij de categorie 3+4 stonden ongeveer 20 renners aan start. Hier ook
weer twee UWTC rijders aan start,
Owen Geleijn en Ian van den Berg.
Owen gaf gelijk het tempo aan bij de
start en er ontstond even een lang
lint van rijders. Ian moest de snellere
rijders laten gaan, maar vond later
twee dames waar hij goed mee op
kon rijden. Owen bleef goed meerijden in de grote kopgroep en sprintte knap naar de derde plaats. Bij categorie 5+6 stonden Tom Veraart,
Menno van Capel en Leon Buijs aan
de start. Ook hier werd vanaf het begin aan hard gekoerst. Na een paar
ronden ontstond er een kopgroep
van 14 renners. Hierachter vormde
zich een leuk groepje met de drie
UWTC rijders erin. Tom kon ook dit
tempo niet bijhouden maar hij heeft
de koers knap uitgereden en zodoende weer wedstrijdervaring opgedaan. Menno heeft een tijd lang
het tempo in dit groepje bepaald en
voorkwam zo dat ze door de kopgroep gedubbeld zouden worden.
In de eindsprint was Leon de sterkste van deze groep en eindigde op
een 18e plaats. Menno werd 19e. Bij
cat 7+Nieuwelingen stonden 11 rijders aan start met Jeroen van Goor
en Bart de Veer. Ondanks zijn snelle start kon Bart het tempo in de
eerste ronde al niet bijhouden. Ve-

le rondes reed hij alleen. Later kon
hij, nadat hij gedubbeld was, een
aantal rondes bij een groepje blijven. Maar de wind zorgde ervoor
dat hij toch weer alleen kwam te rijden en meer dan een 11e plaats zat
er voor hem niet in. Toch knap uitgereden! Jeroen reed wat wispelturig, kan soms erg sterk wegsprinten.
Maar op het moment dat het peloton uit elkaar viel, en de 3 koplopers
wegreden, kon Jeroen niet meekomen en kwam ook hij een hele tijd
alleen te rijden. Later belandde hij
toch weer in een kleine groep waarvan Jeroen de sprint om de achtste
plaats won.
Na winst op tweede paasdag zette Tristan ook de Interclub bij Ulysses op zijn naam. Op zondag 1 mei
ging er ook weer een aantal jeugdrenners naar Ulysses (Amsterdam
Noord) voor de tweede Interclub
wedstrijd. Categorie 1+2 gingen gelijktijdig met cat 3+4 van start. Bij
cat 1+2 Tristan Geleijn en Britt Buijs
namens UWTC en Owen Geleijn
en Ian van den Bergh bij cat 3+4.
Tristan had na zijn overwinning van
de voorgaande week bij Avanti de
smaak te pakken gekregen. Hij reed
gelijk na de start weg van de overige rijders en zijn voorsprong werd
ronde na ronde groter, zodat hij solo over de finish kwam. Britt heeft
de eerste rondes met een ander rijdertje gereden. De laatste rondes
heeft ze alleen uitgereden, maar
elke wedstrijd gaat weer iets beter. Bij categorie 3+4 reed Owen de
hele wedstrijd goed in het peloton
mee. Ian had het even moeilijk bij
de start, viel tegen het hek en kwam
hierdoor wat laat op gang, maar
vond een klein groepje om in mee
te rijden. In de eindsprint eindigde
Owen op de vierde plaats. Weer een
mooie uitslag voor Owen die bij de
Kleine Prijs Oostland in Rotterdam
ook al knap naar een 6e plaats was
gereden. Ook cat 5+6 gingen gelijktijdig van start met cat 7+ Nieuwelingen. Menno van Capel en Leon Buijs bij cat 5+6 en Bart de Veer
bij cat 7. Menno kon de hele wedstrijd prima in het peloton blijven.
In de eindsprint komt hij nog iets te
kort om mee te doen voor de eindzege, maar een prima wedstrijd voor
Menno. Leon reed de hele wedstrijd

Veteranen
Op zaterdag 23 april waren drie
UWTC veteranen 60+ wielrenners,
Leen Blom, Theo Oudshoorn en
Guus Zantingh naar Deventer afgereisd om daar te starten. Door het
mooie weer was er weinig animo
om er een harde wedstrijd van te
van te maken. Er waren enkele kleine uitlooppogingen maar deze werden snel teniet gedaan en hierdoor
werd het een groepsprint.
De wedstrijd werd gewonnen door
Cor Berkhouwer, Guus Zantingh
werd 5e en Leen Blom 14e. Op dinsdag 19 april waren Leen Blom, Theo
Oudshoorn en Guus Zantingh naar
het Brabantse land Nieuwkuijk afgezakt om daar te starten in een veteranen 60+ wedstrijd. Na 12 ronden ontsnapten er 2 renners uit het
peloton en wisten de voorsprong
10 ronden vol te houden. Met nog
8 ronden te gaan werden de twee
koplopers ingerekend en ontstond
er een kopgroep van 16 renners,
met daarbij Guus Zantingh. Maar
met het ingaan van de laatste ronde sloot het peloton weer aan. In
de eindsprint van het peloton werd
Guus Zantingh nipt geklopt en behaalde een mooie tweede plaats.
De wedstrijd werd gewonnen door
Theo van Mook. Leen Blom en Theo
Oudshoorn eindigden in het peloton. Op zondag 17 april stonden Nico Fokker, Theo Oudshoorn en Guus
Zantingh aan het vertrek in Rotterdam voor een veteranen 60+ wedstrijd. Vanaf het vertrek waren er
diverse uitlooppogingen maar deze hielden geen stand. Uiteindelijk moest een groepsprint uitmaken wie de winnaar zou worden,
de wedstrijd werd gewonnen door
Hans van Bavel. Guus Zantingh eindigde 3e en behaalde hiermee zijn
derde podiumplaats van dit seizoen, Nico Fokker en Theo Oudshoorn eindigden in het peloton. Op
zaterdag 16 april stonden in Nieuwegein, op het parcours van de Nedereindseberg, Nico Fokker, Theo
Oudshoorn en Guus Zantingh aan
de start voor een veteranenwedstrijd 60+. Al na enkele ronden demarreerden er twee renners weg
uit het peloton en namen een flinke voorsprong.
Halverwege de wedstrijd ontstond
er een tweede groep van 16 renners van wie er later 4 moesten lossen. Guus Zantingh wist een plek in
de groep van 12 te bemachtigen en
er werd in de groep goed samengewerkt maar de koplopers werden
niet achterhaald. De wedstrijd werd
gewonnen door Ron Bakker. Guus
Zantingh behaalde een verdienstelijke 6e plaats op dit zware parcours.
Nico Fokker en Theo Oudshoorn finishten in het peloton.

Jongens HVM c2 kampioen
Mijdrecht - Reeds vier wedstrijden voor het einde van de competitie zijn de jongens HVM C2 er in
geslaagd om ongeslagen kampioen
te worden.
Uitstekende prestatie.
De kampioenswedstrijd vond plaats
in Haarlem, en ja, het was misschien
een beetje ambitieus, maar de taart
en de champagne gingen wel mee.

In een spannende gelijkopgaande
wedstrijd tegen Haarlem werdt uiteindelijk door Bart-Jan de winnende goal gescoord. En kwam de eindstand op 2-1 voor HVM op het bord.
Dus na de wedstrijd in de kantine
lekker taart gegeten en de overwinning gevierd. Bij dezen de ouders
bedankt voor de support, en natuurlijk de jongens uit de D die uitstekend zijn ingevallen. Op naar de

huldiging op 21 mei bij HVM.
Op de foto de spelers; boven: Hugo M., Floris, Mees, Pepijn, Wouter,
Dennis, Hugo H., Bart-Jan; onder:
Jasper, Dirk, Egbert, Mark, Pascal
en Luke, en liggend voor het team
de weergaloze keeper Bas.
Olivier ontbreekt op deze foto, maar
heeft natuurlijk ook een belangrijke
bijdrage geleverd.
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Janskerk knapt zienderogen op van renovatie
Mijdrecht - Nog juist voor Pasen
maakten de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Mijdrecht bekend,
dat de interne renovatiewerkzaamheden (fase 1) van de Janskerk goeddeels zijn afgerond. De protestantse
kerk is een gezichtsbepalend monument in het centrum van Mijdrecht. Belangstellenden konden woensdag 20
april kennismaken met het vernieuwde
interieur van de Janskerk, waarvan het
tweede gedeelte van de renovatie (fase
2) op een later tijdstip nog moet worden uitgevoerd. Daarvoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk in
het kader van het Besluit Rijksdienst
Instandhouding Monumenten (BRIM).
De voornaamste delen van het interieur
die een vernieuwing en wijziging hebben ondergaan zijn de halfrondlopende muur achter de tijdelijke preekstoel
en naast het orgel, de galerij, de entree
van de kerk achter de toegangsdeuren
en de andere opstelling van de kerkbanken waardoor een breder middenpad is ontstaan.
In oude luister herstellen
“De bedoeling is om zoveel mogelijk de
kerk in zijn oorspronkelijke staat terug
te brengen, maar ook wat men noemt
toekomstbestendiger en praktischer
in het gebruik te maken”, licht Jan van
Walraven in zijn functie van voorzitter
van het College van Kerkrentmeesters
toe. Hij gaf tijdens een Open Huis, zoals
de gelegenheid tot bezichtiging werd
aangekondigd, een gedetailleerde uitleg over de werkzaamheden en stand
van zaken. “De muur achter de tijdelijke preekstoel is al in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Daarin waren
twee kleurrijke glas-in-loodramen aangebracht, ooit aan de kerk geschonken
door wijlen Johan Verweij ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk. Die ramen worden nu aan weerskanten tegen de muur in de entree gehangen
met licht erachter. Voor de verplaatsing
heeft Johan vlak voor zijn overlijden
nog toestemming gegeven. De kapstok
die er was, is in de tussengang bij de
opgang naar de galerij verplaatst. De
galerij zelf is overigens helemaal vernieuwd en ingekort tot net achter de
grote daglichtvensters in de zijmuren.
De voorzijde van de galerij is een fraaie
houten wand geworden met gefreesde randen, in dezelfde stijl als de omlijsting van het Bätzorgel. Aan de voorkant worden nog de vergulde krullen
aangebracht zoals je die ziet op de onder- en bovenkant van de pijpen van
het orgel. Op die manier wordt het een
geheel. De galerij rust ook op vier in
stijl gebrachte ‘gietijzeren’ kolommen.
Doordat de galerij kleiner is geworden, blijkt ook de akoestiek veel beter
te zijn. Het gewelf met de trekstangen
zal weinig verandering ondergaan. Dat
is nu eenmaal inherent aan de bouw
van die tijd. Ook twee muren zijn opnieuw gestukadoord en in een lichte
kleur gecoat. Dat is te zien achter de
preekstoel en naast het orgel alsook bij
de achterwand onder de galerij. De zijmuren moeten nog onderhanden worden genomen. Daar zit een laag op die
er helemaal af moet waarna een nieuwe wordt aangebracht die in dezelfde lichte kleur wordt uitgevoerd als de
beide andere muren. Al met al heeft
deze eerste fase al veel geld gekost
waarvan 200.000 euro door de kerkgemeenschap zelf moest worden gefinancierd. Het binneninterieur tot aan
de wand van het kerkportaal is namelijk voor onze rekening. Het andere, zoals het opknappen van de buitenmuren en het portaal, is voor rekening van
het rijk, respectievelijk de gemeente De
Ronde Venen omdat de kerk gedeeltelijk een monument is. Nou hebben wij
het geluk dat destijds de buitenmuren
verkeerd zijn behandeld, waardoor ook
schade aan de binnenmuren is ontstaan door vochtinwerking. Dat nu behoort ook tot fase 2 van de renovatie,
maar komt niet voor onze rekening. Al
met al praat je wel weer over een totaalbedrag van 650.000 euro dat hiermee gemoeid is. Gelukkig zit daar 65
procent rijkssubsidie op. In juli of augustus krijgen wij te horen of het geld

wordt toegekend en kunnen we wellicht volgend jaar met fase 2 van de renovatie van start gaan. Gelukkig hebben wij recent nog geprofiteerd van de
mogelijkheid om voor veertigduizend
euro de klok in de toren te kunnen laten maken.” Aldus Jan van Walraven.
Sfeer verandert mee
Het aannemersbedrijf Bergen en Zeldenrijk uit Kockengen voert de restauratiewerkzaamheden minutieus uit
vakkundig uit. Paul van Vliet uit Loosdrecht is de architect (ook al doet de
naam anders vermoeden…). Tijdens
het Open Huis speelde organist Dirk
Jan Warnaar passende stukken op het
Bätzorgel. In het front van de kerk is
op het antracietkleurige marmerstenen
podium een nieuwe tafel geplaatst, bestaande uit Frans eiken en afkomstig
van één boom. Het tafelblad rust op 12
balken die elk een van de 12 apostelen
voorstellen. Op tafel ligt een prachtige
oude Bijbel, daterend van midden 19e
eeuw. Nu maakt men nog gebruik van
een noodpreekstoel, want een nieuwe is in de maak, evenals bijbehorend
meubilair, doopvont, kaarsenhouders
etc. In het zicht van de kerkgangers
achter de preekstoel komt een aangelicht transparant kruis op de muur met
ervoor de staf van Johannes de Doper,
passend bij de Janskerk die naar hem
is genoemd. Voorts zal in fase 2 ook de
complete oude stenen vloer worden
vervangen door een andere die gelijkenis vertoont met de structuur van het
podium. De bedoeling is ook de entree
van de kerk onderhanden te gaan nemen. Ook daar wil men de oude vloer
graag door een nieuwe vervangen. Al
met al zal de hele sfeer in de kerk in
positieve zin mee veranderen naarmate
de renovatie vordert.
Stukje historie
Al eeuwenlang is er een kerkgebouw
op de plaats waar nu de (voorheen
Hervormde) Janskerk staat. Tot de Reformatie stond er een Rooms-Katholieke kerk. Deze kerk behoorde sinds
1085 tot het Kapittel van de St. Jan (Johannes de Doper) van Utrecht. Als dependance van de Kapittelkerk kreeg
ook de R.K. kerk hier in Mijdrecht de
naam St. Jan. In 1568 kwam het kerkgebouw in bezit van de reformatorische kerken. Sindsdien is de kerk een
paar keer vervangen. De huidige kerk
dateert van 1858. De naam van de kerk
is bij de reformatie niet afgeschaft,
maar in de loop der jaren wel in vergetelheid geraakt. Tot juni 2004; toen
heeft de Kerkenraad besloten om het
kerkgebouw zijn oude naam weer te
geven: de ‘Janskerk’. De naam van de
begraafplaats is ook aangepast waarbij men het nu heeft over het ‘Janskerkhof’’. Het fraaie Bätzorgel dateert van
1842 en is in 1998 gerenoveerd.
Gedachtenisboek
Jaarlijks worden er op het Janskerkhof tussen de 15 en 20 graven geruimd. Voor nabestaanden is dat vaak
een moeilijk proces. Men staat voor de
keuze om ofwel opnieuw grafrechten
te betalen voor een aantal jaren, ofwel
het graf te laten ruimen. Bij het tweede komt er een einde aan de bezoekmogelijkheid van de laatste rustplaats
van een dierbare en verdwijnt de herinneringsplek. Om tegemoet te komen
aan de wens toch een herinnering te
realiseren is er door het College van
Kerkrentmeesters een monument ontwikkeld waarin op natuurstenen strips
de naam, het geboortejaar en het jaar
van overlijden van degene van wie het
graf is geruimd, kan worden vermeld.
Dit monument, dat het ‘Gedachtenisboek’ is genoemd met in het midden
de tekst ‘Dat zij niet worden vergeten’,
is inmiddels naast de Janskerk op het
Janskerkhof geplaatst. Behalve het Gedachtenisboek is sinds twee jaar op het
Janskerkhof ook een Columbarium ingericht. Een waardig monument waar
urnen met as van gecremeerde dierbaren worden geplaatst. Daarnaast is er
ruime gelegenheid voor nabestaanden
om het monument te bezoeken. Meer
weten over de Janskerk? Kijkt u dan op
de website: www.pknmijdrecht.nl.
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KDO grijpt laatste strohalm
en verslaat DWS
De Kwakel - Afgelopen zondag speelde het eerste van KDO
tegen het Amsterdamse DWS.
KDO stond voor aanvang van de
wedstrijd vier punten achter op de
nacompetitieplaats twaalf. Met nog
twee wedstrijden te gaan was KDO
er dus alles aan gelegen om in de
thuiswedstrijd tegen DWS een goed
resultaat neer te zetten. DWS, dat
voor aanvang van de wedstrijd op
een achtste plaats stond, heeft zich
veilig gespeeld en maakt geen kans
meer op nacompetitie.
De wedstrijd startte gelijkopgaand. Beide ploegen kregen
een aantal kleine mogelijkheden.
In de tiende minuut kreeg KDO een
behoorlijke klap te verwerken, nadat een speler van DWS binnen het
zestienmetergebied naar de grond
ging. De scheidsrechter besloot een
penalty te geven. Deze werd onberispelijk ingeschoten, 0-1.
KDO bleef er vol voor gaan en dit
resulteerde al snel tot de gelijkmaker. Doron Borger speelde Patrick Schijff in. Schijff, die achter de
spits actief was, bleef koelbloedig
en schoot de 1-1 tegen de touwen.
KDO kon regelmatig gevaarlijk worden door de geboden ruimte achter
de verdediging van DWS. Het sterke
punt van DWS was de snelle buitenspelers die regelmatig voor hachelijke situaties zorgden voor het Kwakelse doel. KDO greep echter in de
22e minuut de leiding door een goal
van Joeri Stange, 2-1.

van de scheidsrechter. Vlak voor
rust kreeg Jelle de Jong nog een
mooie kans op de 3-1, maar wist deze helaas niet te verzilveren.
KDO bleef na de rust met volle passie en inzet spelen en werd in de
55e minuut beloond met een goal
van de goedspelende Patrick Schijff.
Linksbuiten Joeri Stange om speelde op een fraaie wijze diverse tegenstanders. Patrick Schijff hield
Joeri zijn actie nauwkeurig in de gaten en liep goed mee en kon daardoor de 3-1 binnentikken. De ontlading was enorm, maar KDO wist
dat er geconcentreerd gevoetbald
moest blijven worden. Dit lukte tot
de 65e minuut, want door een fout
in de Kwakelse verdediging, kreeg
de linksbuiten van DWS de bal en
werd onderuitgehaald in het zestienmetergebied met als gevolg
een penalty. Ook deze penalty werd
goed ingeschoten, 3-2. De laatste
25 minuten stonden in het teken
van overleven. Dit lukte dankzij de
fantastisch getoonde werklust van
het hele Kwakelse team, waardoor
er sinds tijden drie punten werden
gepakt door KDO!

Verdienstelijk
In het bijzonder complimenten voor
de spelers die een groot deel van
het seizoen in het tweede gevoetbald hebben. Zij deden het nu zeer
verdienstelijk en dit heeft mede bijgedragen aan de overwinning. Houd
dit vast!
Door de nederlagen van HBC en
Geinburgia is er nog kans om rechtstreekse degradatie te ontlopen in
de laatste competitiewedstrijd. Het
verschil met Geinburgia (één punt,
speelt thuis tegen kampioen ZSGO/
WMS) en HBC (twee punten, speelt
uit tegen Nieuw West) is dus nog
overbrugbaar. KDO geeft zich nog
lang niet verloren en zal gesteund
door het resultaat tegen DWS haar
allerlaatste kans moeten pakken tegen Nederhorst om de nacompetitie hopelijk te bereiken. De wedstrijd begint om 14.00 uur in Nederhorst aan den Berg. De selectie van
KDO hoopt deze middag zoveel mogelijk steun van alle Kwakelse supporters te krijgen om zodoende voor
volgend jaar zicht te houden op de
derde klasse!

Voetballen
DWS was duidelijk hier van slag
van en begon steeds meer tegen
zichzelf
te
voetballen.
Dit resulteerde onder andere in een
schandalige overtreding met gestrekt been op de knie van middenvelder Sjors Kas. Tot grote opluchting van KDO kon Sjors doorvoetballen, maar de middenvelder van
DWS kreeg een donkerrode kaart

Zesde parencompetitie BVu
Uithoorn - Op maandag 2 mei is de
Bridge Vereniging Uithoorn (BVU)
begonnen met de zesde en tevens
laatste parencompetitie van dit seizoen. Doordat er wat paren gedegradeerd waren van wie men het
niet direct zou verwachten, konden Hans en Nico blijkbaar hun slag
slaan. Verrassende nieuwkomers
in de A-lijn, Tiny en Bram, werden
keurig gedeeld tweede. De degradanten deden in de B-lijn wat er van
hen werd verwacht en eindigden allen boven de 50%.

kel en Tiny & Bram van Klaveren
53,33%
4. H Houtman & J v Leeuwen 49,58%
5. Stenny & Herman Limburg en Greet
& Henk Stolwijk en Greetje van den
Bovenkamp & Ria Wezenberg 49,17%

De uitslagen:

Een aantal cursisten van Cor Hendrix speelde onder zijn leiding in
een eigen Startersgroep. Nadat de

A-lijn: 1. H W & N v d Meer
69,17%
2. Leo Leenen & Henk van der Schin-

B-lijn:
1. Marineke Lang & M Kok
2. Huib vGeffen & T Vermeij
3. Bep & John de Voijs
4. Wim Baars & M Dekker
5. M Verberkmoes & J v B
6. Tini & Johan Lotgerink

66,25%
65,00%
56,25%
53,75%
52,60%
51,04%

AKu atlete van Rossum wint
nationale hordenwedstrijd
Uithoorn - AKU atletes Helen van
Rossum en Eva Lubbers hebben afgelopen weekend hun seizoensstart
gemaakt. Helen kwam tijdens de
Hurdle Special in Epe in actie en Eva
stond aan de start in het Belgische
Oordegem. Beide AKU atletes hebben een zeer goede winter gedraaid
en keken erg uit naar hun eerste
wedstrijd. Mede door de goede medische begeleiding vanuit fysiotherapiepraktijk Plexus Uithoorn hebben beide atletes zich goed kunnen voorbereiden op het outdoorseizoen.
Helen van Rossum liep in Epe twee
keer een 300 meter horden. Deze
wedstrijd was speciaal bedoeld als
trainingswedstrijd als voorbereiding
op de eerste nationale wedstrijden.
Voor Helen was het een goede test
om te bekijken met welk pasritme
ze moest gaan lopen en hoe haar

tijd zich zou verhouden tot haar tegenstandsters. In de series liep Helen een nieuw persoonlijk record
van 45.58 seconden. Mede door een
goede laatste 100 meter kon ze erg
tevreden terugkijken op haar eerste
race. In de finale liep de atlete, die
ondersteund wordt door DUOsports,
het eerste deel van haar race veel
aanvallender, maar kwam door de
harde wind in de bocht niet ideaal uit op de hordes. Na een mooie
strijd tegen een atlete uit Apeldoorn
kwam Helen winnend in een tijd
van 45.59 seconden over de finish.
Helen is deze week met een deel van
haar trainingsgroep op trainingsstage in het Portugese Monte Gordo.
Hier zal zij aan de laatste details
werken, waarna ze zaterdag 14 mei
haar eerste officiële wedstrijd heeft
tijdens de Ter Specke Bokaal in Lisse. Eva Lubbers is haar wedstrijd-

Theems & Medway varen
door uithoorn
Uithoorn - Sinds deze week is
URKV Michiel de Ruyter weer twee
jeugdskiffs rijker. Piotr de Haan vertelde de aanwezigen dat het Schipholfonds de aanschaf van de twee
boten mogelijk maakte en dat de
jeugd hier trots op mag zijn.
Hierna ging Suzanne Margaroli tot
de doop over. In haar toelichting
vertelde zij dat de Jeugdcommissie de vrije hand had om de bootnamen te bedenken. Veel creatieve namen zoals Samson en Gert of Bassie en Adriaan vielen af omdat die
televisiesterren in de vergetelheid
zouden raken. Uiteindelijk kwamen
ze toch weer uit bij historie rondom

Michiel de Ruyter. Ze kozen uiteindelijk voor de rivieren de Theems en
de Medway die de vloot van Michiel
de Ruyter opvoer op weg naar Chatham. Daar werd in 1667 de Engelse
vloot vernietigd en het vlaggenschip
HMS royal Charles gekaapt om als
buit mee naar Nederland te nemen.
Op de foto ziet u de jeugdleden hun
nieuwe aanwinst koesteren. Direct
na de fotosessie, stapten Janneke
en Tanisha in de witgelakte skiffs.
Alsof ze al jaren in deze boten roeiden, voeren zij soepel op en neer
langs het vlot om de aanwezige leden hun nieuwe aanwinst te tonen.
Lida stapte daarna ook nog even

iets achter het peloton, soms vlak
erachter en soms werd de afstand
iets groter. Maar als Leon zo door
blijft rijden duurt het niet lang meer
dat hij wel het tempo van het peloton kan volgen. Bart had weer een
goede start in het startveld van ongeveer 20 rijders. De eerste ronde
kwam hij op korte achterstand van
het peloton door. Het peloton bestond uit 11 rijders. Bart reed eerst
een aantal rondes met 2 andere rijders. Hierna sloten zich nog 2 achterblijvers aan bij dit groepje. De
laatste rondes viel ook dit groepje
weer uiteen. Bart is zo rond de 17e
plaats geëindigd.

eerste zenuwen in bedwang waren
raakten zij goed op dreef. Rosa van
Heese & Joke Wielage werden eerste met een score van 58,24%, gevolgd door Ans de Koning & Wim
Roling met 55,78% vlak voor Ria Verkerk & Gerbrand van Nigtevegt met
55,29%. De BVU speelt op maandagavond van 19.45 tot 23.00 uur in
de grote zaal bij de bar in sporthal
de Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. U kunt vrijblijvend
een paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
seizoen in het Belgische Oordegem
begonnen. De Uithoornse is in april
2 weken met de nationale sprintselectie op trainingskamp in Tenerife geweest. Hier heeft zij erg goed
kunnen trainen en liet daar als zien
klaar te zijn voor de wedstrijden. In
België zou Eva starten op de 100 en
200 meter, maar door een vervelende val is uit voorzorg besloten dat ze
alleen op de 100 meter aan de start
zou staan. De AKU atlete richt zich
dit jaar op de limiet voor het EK junioren, die eind juli in Talinn Estland
zal plaatsvinden. Met een behoorlijke tegenwind kwam Eva in 12.14
seconden over de streep. Gezien de
omstandigheden mag Eva hier tevreden mee zijn en dit zal haar vertrouwen geven voor het komende
seizoen. Eva die net als haar trainingsgenoten ondersteund wordt
door schoenenspecialist Schiedon
zal 14 mei ook in Lisse in actie komen. Daar zal zij naast de 150 meter ook van start gaan met de Nederlandse ploeg op de 4x100 meter estafette. Zij hopen zich hier al
te kwalificeren voor het EJK.
en ook haar reactie was enthousiast: ‘wat is ie mooi en wat loopt alles
soepel. Dit was toch wel wat anders
dan de bijna 30 jaar oude Libelle’.

Tristan Geleijn tweemaal op
rij winnaar namens uWTc
Regio - Op tweede paasdag, 25
april, stond de eerste interclubwedstrijd op het programma op de nieuwe baan van Avanti in Alphen aan
den Rijn met een werkelijk schitterend clubhuis. Prachtig zonnig
weer, maar wel met een behoorlijke wind voor de rijders op dit open
parcours. Negen renners stonden
om 10.00 uur aan start bij categorie
1+2. Voor de UWTC Tristan Geleijn
en Britt Buijs. Al gauw ontstond er
een kopgroep waar Tristan goed in
mee reed. Voor Britt was het tempo
te hoog, maar ze reed in een mooi
ritme haar 5 rondes uit. Tristan wist
de sprint van de kopgroep van vijf te
winnen en stond even later supertrots op het hoogste podium. Deze zege geeft Tristan weer zelfvertrouwen na zijn valpartijen in Leiden
de zaterdag ervoor en Bovenkarspel
een week geleden. Bij deze valpartijen had hij een slag in zijn wiel gekregen, dus reed Tristan met de wielen van zijn vader.
Bij de categorie 3+4 stonden ongeveer 20 renners aan start. Hier ook
weer twee UWTC rijders aan start,
Owen Geleijn en Ian van den Berg.
Owen gaf gelijk het tempo aan bij de
start en er ontstond even een lang
lint van rijders. Ian moest de snellere
rijders laten gaan, maar vond later
twee dames waar hij goed mee op
kon rijden. Owen bleef goed meerijden in de grote kopgroep en sprintte knap naar de derde plaats. Bij categorie 5+6 stonden Tom Veraart,
Menno van Capel en Leon Buijs aan
de start. Ook hier werd vanaf het begin aan hard gekoerst. Na een paar
ronden ontstond er een kopgroep
van 14 renners. Hierachter vormde
zich een leuk groepje met de drie
UWTC rijders erin. Tom kon ook dit
tempo niet bijhouden maar hij heeft
de koers knap uitgereden en zodoende weer wedstrijdervaring opgedaan. Menno heeft een tijd lang
het tempo in dit groepje bepaald en
voorkwam zo dat ze door de kopgroep gedubbeld zouden worden.
In de eindsprint was Leon de sterkste van deze groep en eindigde op
een 18e plaats. Menno werd 19e. Bij
cat 7+Nieuwelingen stonden 11 rijders aan start met Jeroen van Goor
en Bart de Veer. Ondanks zijn snelle start kon Bart het tempo in de
eerste ronde al niet bijhouden. Ve-

le rondes reed hij alleen. Later kon
hij, nadat hij gedubbeld was, een
aantal rondes bij een groepje blijven. Maar de wind zorgde ervoor
dat hij toch weer alleen kwam te rijden en meer dan een 11e plaats zat
er voor hem niet in. Toch knap uitgereden! Jeroen reed wat wispelturig, kan soms erg sterk wegsprinten.
Maar op het moment dat het peloton uit elkaar viel, en de 3 koplopers
wegreden, kon Jeroen niet meekomen en kwam ook hij een hele tijd
alleen te rijden. Later belandde hij
toch weer in een kleine groep waarvan Jeroen de sprint om de achtste
plaats won.
Na winst op tweede paasdag zette Tristan ook de Interclub bij Ulysses op zijn naam. Op zondag 1 mei
ging er ook weer een aantal jeugdrenners naar Ulysses (Amsterdam
Noord) voor de tweede Interclub
wedstrijd. Categorie 1+2 gingen gelijktijdig met cat 3+4 van start. Bij
cat 1+2 Tristan Geleijn en Britt Buijs
namens UWTC en Owen Geleijn
en Ian van den Bergh bij cat 3+4.
Tristan had na zijn overwinning van
de voorgaande week bij Avanti de
smaak te pakken gekregen. Hij reed
gelijk na de start weg van de overige rijders en zijn voorsprong werd
ronde na ronde groter, zodat hij solo over de finish kwam. Britt heeft
de eerste rondes met een ander rijdertje gereden. De laatste rondes
heeft ze alleen uitgereden, maar
elke wedstrijd gaat weer iets beter. Bij categorie 3+4 reed Owen de
hele wedstrijd goed in het peloton
mee. Ian had het even moeilijk bij
de start, viel tegen het hek en kwam
hierdoor wat laat op gang, maar
vond een klein groepje om in mee
te rijden. In de eindsprint eindigde
Owen op de vierde plaats. Weer een
mooie uitslag voor Owen die bij de
Kleine Prijs Oostland in Rotterdam
ook al knap naar een 6e plaats was
gereden. Ook cat 5+6 gingen gelijktijdig van start met cat 7+ Nieuwelingen. Menno van Capel en Leon Buijs bij cat 5+6 en Bart de Veer
bij cat 7. Menno kon de hele wedstrijd prima in het peloton blijven.
In de eindsprint komt hij nog iets te
kort om mee te doen voor de eindzege, maar een prima wedstrijd voor
Menno. Leon reed de hele wedstrijd

Aanleg van kunstgrasveld
bij KDO gestart
De Kwakel - Afgelopen week is
begonnen met de aanleg van
een kunstgrasveld bij KDO.
Begin oktober werden de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente over het plan van aanpak (door
KDO geschreven), proces en besluitvorming. De gemeente Uithoorn
financiert de aanleg van het kunstgrasveld door hier een budget aan
KDO ter beschikking te stellen. Na

een periode van onderhandelen met
diverse leveranciers is een keuze
gemaakt voor CSC. Deze leverancier heeft twee jaar geleden ook de
kunstgrasvelden bij Legemeervogels aangelegd.
Het kunstgrasveld dat zal worden aangelegd is een zogenaamde
Fieldturf Duraspine Ultra 60 en voldoet aan de certificering.
Afgelopen weekend werden door de
voetbalteams KDO 4, KDO 6 en het

Veteranen
Op zaterdag 23 april waren drie
UWTC veteranen 60+ wielrenners,
Leen Blom, Theo Oudshoorn en
Guus Zantingh naar Deventer afgereisd om daar te starten. Door het
mooie weer was er weinig animo
om er een harde wedstrijd van te
van te maken. Er waren enkele kleine uitlooppogingen maar deze werden snel teniet gedaan en hierdoor
werd het een groepsprint.
De wedstrijd werd gewonnen door
Cor Berkhouwer, Guus Zantingh
werd 5e en Leen Blom 14e. Op dinsdag 19 april waren Leen Blom, Theo
Oudshoorn en Guus Zantingh naar
het Brabantse land Nieuwkuijk afgezakt om daar te starten in een veteranen 60+ wedstrijd. Na 12 ronden ontsnapten er 2 renners uit het
peloton en wisten de voorsprong
10 ronden vol te houden. Met nog
8 ronden te gaan werden de twee
koplopers ingerekend en ontstond
er een kopgroep van 16 renners,
met daarbij Guus Zantingh. Maar
met het ingaan van de laatste ronde sloot het peloton weer aan. In
de eindsprint van het peloton werd
Guus Zantingh nipt geklopt en behaalde een mooie tweede plaats.
De wedstrijd werd gewonnen door
Theo van Mook. Leen Blom en Theo
Oudshoorn eindigden in het peloton. Op zondag 17 april stonden Nico Fokker, Theo Oudshoorn en Guus
Zantingh aan het vertrek in Rotterdam voor een veteranen 60+ wedstrijd. Vanaf het vertrek waren er
diverse uitlooppogingen maar deze hielden geen stand. Uiteindelijk moest een groepsprint uitmaken wie de winnaar zou worden,
de wedstrijd werd gewonnen door
Hans van Bavel. Guus Zantingh eindigde 3e en behaalde hiermee zijn
derde podiumplaats van dit seizoen, Nico Fokker en Theo Oudshoorn eindigden in het peloton. Op
zaterdag 16 april stonden in Nieuwegein, op het parcours van de Nedereindseberg, Nico Fokker, Theo
Oudshoorn en Guus Zantingh aan
de start voor een veteranenwedstrijd 60+. Al na enkele ronden demarreerden er twee renners weg
uit het peloton en namen een flinke voorsprong.
Halverwege de wedstrijd ontstond
er een tweede groep van 16 renners van wie er later 4 moesten lossen. Guus Zantingh wist een plek in
de groep van 12 te bemachtigen en
er werd in de groep goed samengewerkt maar de koplopers werden
niet achterhaald. De wedstrijd werd
gewonnen door Ron Bakker. Guus
Zantingh behaalde een verdienstelijke 6e plaats op dit zware parcours.
Nico Fokker en Theo Oudshoorn
finishten in het peloton.
selectieteam flink de handen uit de
mouwen gestoken, zo werd zo’n 100
meter tegelpad verwijderd, prullenbakken opgeslagen, bandjes in depot gezet. Deze werkzaamheden leverde KDO een aanzienlijke besparing op die gebruikt zal worden voor
een nieuwe verlichtingsinstallatie
op het hoofdveld.
De werkzaamheden zullen in totaal
zo’n 10 weken duren en zijn dus
ruim voor het nieuwe seizoen gereed.
Zoals uit de foto blijkt lijkt het
nu wel of het veld een net omgeploegd weiland is maar KDO ziet de
komende weken met vertrouwen
tegemoet.

