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Beleef de
forten!
Lees In de provincie
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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek
Sinds 1971 een vertrouwde keuze

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. €25,- p.mnd.

4 Mei herdenking in Wilnis
zeer indrukwekkend
Wilnis - De jaarlijkse 4 mei herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog wordt in De Ronde Venen door jong en oud intensief
beleefd en bijgewoond. Met name
de herdenking in Wilnis kan altijd
rekenen op een grote belangstelling. Talloze inwoners zijn aanwezig en tonen hun eerbied voor hen
die hun leven gaven voor onze vrijheid. Wellicht omdat juist in Wilnis
en omstreken verzetsmensen gedurende de oorlog heel erg actief waren. Vaak met gevaar voor eigen leven. En niet in de laatste plaats door
het gebeuren met de bommenwerper Vickers Wellington.
In Wilnis werden vrijdagavond 4 mei
rond 20.00 uur kransen gelegd bij
het monument in de Raadhuisstraat
en vervolgens op de grafstenen van
de Canadese bemanning op de begraafplaats achter de NH-kerk.
Naar schatting tweehonderd mensen waren naar de Raadhuisstraat
gekomen om de kranslegging bij te
wonen. Na de twee minuten stilte en
het spelen van het Wilhelmus werden kransen gelegd door o.a. burgemeester Maarten Divendal namens de gemeente De Ronde Ve-

nen, het Comité Herdenking 19401945 Wilnis, de Oranjevereniging en
door de meer dan 90 jaar oude veteraan Ralph Tailford uit Huddersfield
die als boordwerktuigkundige op
tientallen missies met bommenwerpers van o.a. het type Halifax naar
Nazi-Duitsland vloog en het heeft
overleefd. Hij legde een krans met
klaprozen, het symbool voor de vrede, ook wel ‘poppy’s’ genoemd. Namens de basisscholen werden door
kinderen bloemen gelegd. Vervolgens begaf de stoet zich naar de begraafplaats achter de NH-kerk. Traditiegetrouw werden daar door het
Comité Herdenking 1940-1945 Wilnis en wederom Ralph Tailford bloemen gelegd op de drie graven van
de Canadese bemanning, waarna
het Canadese volkslied werd gespeeld en gezongen. De Vickers
Wellington vond met drie leden van
de bemanning zijn einde in het weiland van boer Ernst van Selm, naast
waar nu de N212 is. In 2002 werd
het wrak opgegraven, waarna de
stoffelijke resten van de Canadese
bemanning met militaire eer werden
begraven op het kerkhof achter de
NH-Kerk. Na afloop van de plechtigheden werd er in de PKN Ont-

Bestrijding
Het bestrijden van de Eikenprocessierups is een verantwoordelijkheid
van de eigenaar van de boom. De
gemeente De Ronde Venen bestrijdt
deze rups door middel van zuigen
of branden op plaatsen waar veel
mensen komen, zoals speelplaatsen
en paden. Overige plekken worden
voorzien van een waarschuwingslint
met een opdruk die aangeeft dat er
sprake is van Eikenprocessierups.
Hoe herkent u de
Eikenprocessierups?
Eikenbomen met Eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan
de nesten op de stammen: dichte

spinsels van vervellinghuidjes, met
brandharen en uitwerpselen. Raak
deze niet aan! Ook zonder direct
contact met de rups kunnen klachten ontstaan. Zorg bij een bezoek
aan een (natuur-)gebied met Eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen.
Wat te doen bij klachten?
Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan
niet krabben of wrijven, maar was of
spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen meestal
binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw
huisarts.
Het is belangrijk de aanwezigheid
van deze rups te melden aan de eigenaar van de boom. Voor gemeentelijke bomen kunt u dit melden via
het telefoonnummer (0297)291616.
Spinselmot
In de maanden mei en juni kunt u
ook last hebben van de Spinselmot. Ze kunnen in bijna alle boomen struiksoorten voorkomen. De

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

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:

www.c-rvanderwilt.nl

moetingskerk een herdenkingsconcert verzorgd door de Chr. Zangvereniging Kunst Na Arbeid.

ADVERTEREN?

Connectie
In de loop der jaren is er via leden van het brandweerkorps uit De
Ronde Venen en die van de Flood
Defence Group Humberside en
Yorkshire een intensief contact ontstaan. Iets dat zijn oorsprong vindt
bij het eerste bezoek van de Britse delegatie aan Wilnis naar aanleiding van de dijkverschuiving in
2003. Opgemerkt zij dat het gebeuren rond de Vickers Wellington als
een toevallige samenloop van omstandigheden moet worden gezien.
De Vickers Wellington bleek in 1943
te zijn opgestegen van het RAF
vliegveld Dalton in Yorkshire, voor
wat haar laatste vlucht zou worden. Samen met hun Engelse collega’s en de Nederlandse arts Jay
Pinto die daar werkzaam is, hebben
leden van de brandweer in 2008
een bezoek gebracht aan enkele
locaties van het voormalig Bomber
Command, waaronder Dalton, waar
nog altijd overblijfselen zijn van de
gebouwen en de startbaan. Oudbrandweerman Herman van Soest
(85) uit Wilnis – ook aanwezig tijdens de kranslegging - ontmoette
toen bij het Yorkshire Air Museum
de bijna 90-jarige veteraan Ralph
Tailford die in dat jaar nog steeds
als vrijwilliger bij het museum actief was. Gelet op de connectie met
de brandweer krijgt Ralph Tailford
als hij naar Wilnis komt, vervoer per
brandweerwagen aangeboden en
zijn leden van de brandweer aanwezig bij de plechtigheden.
Dokter Jay Pinto was in de tussenliggende tijd van de bezoeken wat
meer te weten gekomen over het
vliegtuig. Dat bleek een kist te zijn
van het 428e RCAF Ghost squadron.
Zij was in 1943 voor een missie naar
Duitsland vertrokken van de Royal

IN DE

Pas op voor de Eikenprocessierups!
De Ronde Venen - Eikenprocessierupsen zitten in de periode april
tot september in een groot aantal bomen. De rups komt, zoals de
naam aangeeft, vooral voor op de
Eik maar kan ook op andere boomsoorten voorkomen. De rupsen beschikken over brandharen, die bij
contact met de huid uitslag, zwellingen, jeuk en soms braken, duizeligheid en koorts kunnen veroorzaken.

INFO@FIDICE.NL

0297-273037

rupsen verzamelen zich in nesten
van witte draden waarbij hele bomen en struiken ingesponnen worden in een soort web. Dit is geen
mooi gezicht en ook de rupsen die
zich bij gevaar laten vallen en overal
naar toe kruipen worden als hinderlijk ervaren. De Spinselmot is echter onschadelijk voor mens en dier.
Ook de aangetaste beplanting kan
zich prima van deze plaag herstellen. Deze rupsen worden door de
gemeente niet bestreden.

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
Airforce base Dalton in Yorkshire,
maar daar niet meer teruggekeerd.
De missie van het vliegtuig vond op
de terugtocht zijn einde boven Wilnis waar het toestel werd neergeschoten… Drie van de vijf bemanningsleden, Flight Sergeant Joseph
Evariste Adrien Thibaudeau (21),
Flight Sergeant Joseph White (22)
en Warrant Officer Class I Robert
Benjamin Moulton (21), allen Canadezen, vonden hierbij de dood. De
twee anderen, Flight Sergeant Gordon Carter en Flight Sergeant Howard Hoddinott, konden zich ternauwernood met een parachute
redden, maar werden door de Duitse bezetter als krijgsgevangen naar
Duitsland afgevoerd. Zij keerden na
de oorlog terug naar huis. Het vliegveld RAF Dalton is er nog steeds,
zij het dat het niet meer wordt gebruikt. Het kan voor Wilnis worden
gezien als een historische plaats.

Water verraadt
hennepkwekerij
Vinkeveen - Uit een pand stromend water verraadde op zondagavond 6 mei de aanwezigheid van
een hennepkwekerij.
Rond 18.45 uur zag een getuige dat uit een pand aan de Spoorlaan water naar buiten liep. Hij stelde de pandeigenaar telefonisch op
de hoogte, die hem verzocht binnen
te gaan kijken. Daarbij trof de getuige een hennepkwekerij aan. De politie werd gewaarschuwd en agenten gingen ter plaatse. Zij namen de
240 planten en de kweekapparatuur
in beslag en die worden vernietigd.
De politie stelt een onderzoek naar
de eigenaar van de hennepkwekerij in.

Vermist/Brakujacy
Dit is Easy
Hij is nu zo’n twee weken weg!
Easy woont op de Croonstadtlaan
in Mijdrecht. Wie heeft hem gezien
of gevonden? Wil diegene hem dan
terugbrengen of mij bellen?

Tel: 06 20 33 42 45

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

Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten

Hotel Mijdrecht
Marickenland
Provincialeweg 3, 3641 RS Mijdrecht

11 en 12 mei
10.00 – 17:00 uur
Bel 0186-571366 of kijk op www.goudwisselkantoor.nl/on-tour

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

Kunst voor iedereen
www.kunstuitleen-timeless.nl
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN

EN vErGadErINGEN vaN
WIJ GEMEENTE
SPONSOREN
KEES JAN KOEDAM:
dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL
DaalDer 19 • 3641 lK MijDrecht

€ 239.500 K.K.

In de rustige wijk Hofland Zuid staat deze hoekwoning
met vier slaapkamers op maar liefst 171 m² eigen grond.
Daalder 19 heeft een doorzon woonkamer van bijna
8 meter lang en een achtertuin van 12 meter diep op
het westen. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer met ligbad en aansluitpunt
voor de wasmachine. Op de zolder is de vierde slaapkamer die lekker licht is door twee grote dakramen.
De woning staat aan een rustige straat met aan de
overzijde bungalows.

Voor InlIchtIngen kunt u terecht bIj:
Amstelplein 6-12 | uithoorn | 0297-52 41 24
uithoorn@kooplenstra.nl

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
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 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
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
abcoude
Papehof 53
amstelhoek
Engellaan 1c
de hoef
Kromme Mijdrecht 6
mijdrecht
Genieweg 40
Dorpsstraat 47
Wipmolen 19
wilnis
Kropaar 2

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Realiseren van een aanbouw
aan de zijgevel

Bouwen

W-2012-0237

2-5-2012

Uitbreiden van een woning

Bouwen

W-2012-0239

4-5-2012

Vervangen van 2 bijgebouwen
voor 1 bijgebouw

Bouwen

W-2012-0242

4-5-2012

Oprichten van inrichting in het
kader van het activiteitenbesluit

Milieuverantwoord
ondernemen
Bouwen
Bouwen

W-2012-0235

26-4-2012

W-2012-0241
W-2012-0233

4-5-2012
25-4-2012

Bouwen

W-2012-0234

26-4-2012

Realiseren van reclame
Plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak
Plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
niet in behandelinG GenOmen aanvraGen OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
weigering

baambrugge
Rijksstraatweg 12-14

Bouwen van een kippenren

Bouwen

W-2012-0164

2-5-2012

verlenGinG beslistermijn OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

mijdrecht
Mijdrechtse Zuwe 22

Aanleggen van een uitrit

Aanleg

W-2012-0161

verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

baambrugge
Dorpsstraat 41

Plaatsen van zonnecollectoren

Bouwen
Monument
Bouwen

W-2012-0030

26-4-2012

W-2012-0172

26-4-2012

Kleiweg 15
Kleiweg 24

Bouwen van een aanbouw
aan de achtergevel
Realiseren van een aanbouw
aan de zijgevel van de woning

Zand- en Jaagpad 12

Plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning

mijdrecht
Boezemmolen 37
Energieweg 33
vinkeveen
Achterbos 58
Aetsveld 22
Waverveensepad 23
wilnis
Wethouder van
Damlaan 7

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)
Bouwen

W-2012-0211

26-4-2012

W-2012-0113

2-5-2012

Uitbreiden van een woning
aan de achterzijde
Wijzigen van een gevel

Bouwen

W-2012-0131

26-4-2012

Bouwen

W-2012-0111

26-4-2012

Gedeeltelijk vervangen
van een woning

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2012-0102

26-4-2012

W-2012-0180

26-4-2012

W-2012-0194

26-4-2012

W-2012-0166

26-4-2012

Vervangen van een balkonhek
aan de achtergevel
Vestigen van een kapsalon
bij de woning

RO (afwijken
bestemming)

Vergroten van een woning met
Bouwen
een aanbouw aan de achtergevel

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.
verOrdeninG Gemeentelijke basisreGistratie persOnen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2012 heeft
besloten de Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen vast te stellen. Sinds 1 januari 2010 is de
gemeente verplicht om gebruik te maken van de Basisregistratie Personen. Burgers hebben dan het recht van
een eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem
in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken. De wetgever
verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers,
de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de eigen Gemeentelijk Basisadministratie
in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens
verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeente aan
de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Naast deze
verplichtingen uit de wet GBA is het noodzakelijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de
persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Op dit deel van de
persoonsinformatiehuishouding is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze verordening
treedt in werking met ingang van 11 mei 2012.
ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
wijziGinG kaarten bij Quick-scan GrOenstructuur en GrOenuitGiftebeleid
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering van 10 april 2012 vijf groenstructuur
groenuitgifte kaarten heeft vastgesteld. De Quick-scan groenstructuur is op 13 januari 2009 vastgesteld en
brengt de bepalende elementen van de groenstructuur in beeld, zowel op lijnniveau (wegen) als vlakniveau
(parken/grootschalig groen). Voor beide typen geeft de quickscan aan wat het meest belangrijk is en het
meest in het oog springt. De twee typen groen zijn daarvoor onderverdeeld in hoofdgroen (bijv. Ontsluitingswegen) en nevengroen (wijkgroen). Dit is uitgewerkt in 17 kaarten. Hier worden vijf kaarten aan toegevoegd.
Het betreft de gebieden Baambrugge, Abcoude Noord, Abcoude Oost, Abcoude Zuid en Abcoude West.

ter inzagelegging
Genoemde kaarten liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
het beleidskader brede schOOlOntwikkelinG 2012-2014
en de bijbehOrende verdeelreGel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2012 heeft
besloten het Beleidskader Brede Schoolontwikkeling 2012-2014 vast te stellen en kennis te nemen van de
bijbehorende verdeelregel. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 december 2011 de nota Lokaal
Onderwijsbeleid voor de planperiode 2011-2014 vastgesteld en ten aanzien van Brede scholen besloten de
bestaande inzet te beëindigen, in te zetten op initiatieven uit het veld en om een beleidskader te ontwikkelen
op grond waarvan deze initiatieven kunnen worden getoetst. Hiertoe is het beleidskader Brede Schoolontwikkeling ontwikkeld. Brede Schoolpartners kunnen op basis van dit beleidskader een subsidieaanvraag indienen ter ondersteuning van hun gezamenlijke initiatieven in het kader van de Brede School. Burgemeester
en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 13 maart 2012 de verdeelregel behorend bij het
beleidskader Brede Schoolontwikkeling 2012-2014 is vastgesteld. Het beleidskader Brede Schoolontwikkeling
2012-2014 en de bijbehorende verdeelregel treden in werking met ingang van 18 mei 2012.
ter inzagelegging
Genoemde Beleidskader en bijbehorende verdeelregel ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register
verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is vanaf 18 mei 2012 tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op
verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
verGaderinG cOmmissie inwOnerszaken/samenlevinG 14 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 mei 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 16 april 2012
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012
a. Initiatiefvoorstel sportvelden Abcoude
Door de fractie van Ronde Venen Belang is een initiatiefvoorstel opgesteld. Het initiatiefvoorstel gaat over de
aanleg van 4 kunstgrasvelden, waarvan 2 voor de hockeyvereniging Abcoude en 2 voor de voetbalvereniging
Fc Abcoude. De kunstgrasvelden zijn noodzakelijk om het capaciteitsprobleem van beide verenigingen op te
lossen, noodzakelijk voor het voortbestaan van beide verenigingen (ruim 1.400 leden). Bovendien wordt met
de aanleg van de kunstgrasvelden een mogelijke afkeuring van de hockeyvelden op grond van gezondheidsrisico’s voorkomen.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
7. Sluiting
verGaderinG cOmmissie ruimtelijke zaken 15 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 april 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 10 april 2012
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012
a. Ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude, raadsvoorstel nr. 0020/12
Bij de gemeente zijn meerder verzoeken binnengekomen om de locatie op de Stationsstraat 14 (de Rabobank-locatie) te herontwikkelen. Om tot een herontwikkeling te komen die past binnen de historische kern
Abcoude en kan rekenen op een breed draagvlak heeft de gemeente zelf een visie opgesteld. Het college van
B en W heeft op 31 januari 2012 de concept ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude vastgesteld.
b. Verklaring van geen bedenkingen in verband met een te nemen projectbesluit voor het perceel Poeldijk 3
te Waverveen, raadsvoorstel nr. 0022/12
Voor het perceel Poeldijk 3 te Waverveen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw ingediend. Dit plan kan alleen middels een Wabo-projectbesluit worden gerealiseerd. In
verband met de ligging in het buitengebied is er een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad
nodig. Het onderhavige project valt niet onder de categorieën van gevallen op de lijst die door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 maart 2011.
c. Geurbeleid, raadsvoorstel nr. 0024/12
De wet Geurhinder en Veehouderij geeft gemeenten de bevoegdheid om eigen geurbeleid vast te stellen. Het
college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft geurbeleid vastgesteld voor “vaste afstandsdieren”. Dit zijn melkveekoeien en paarden. In de wet zijn afstanden vastgelegd die de stallen van deze
bedrijven moeten hebben ten opzichte van bijvoorbeeld woningen. Met het geurbeleid worden deze afstanden gehalveerd, waardoor bestaande knelpunten worden opgelost. Ook kan woningbouw zoals in Marickenzijde door het nieuwe beleid dichter bij veehouderijen plaatsvinden.
d. Voorloper gemeentelijke Structuurvisie, raadsvoorstel nr. 0023/12
De gemeente werkt aan een Structuurvisie voor de hele gemeente. Inmiddels is een Voorloper tot stand gekomen, waarin de hoofdlijnen voor de Structuurvisie uiteen worden gezet. Daarbij wordt ook concreet gemaakt hóe de gemeente daarmee aan de slag wil. Naast de Voorloper wordt een aanpak voor het komende
jaar aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin wordt beschreven op welke wijze wordt gewerkt aan het tot
stand brengen van een Ontwerp Structuurvisie eind 2012.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting
verGaderinG cOmmissie alGemene bestuurlijke zaken/financiën
21 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 april 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 15 maart 2012
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012
a. Vaststellen diverse grondexploitaties en afsluiten grondexploitatie Baambrugge Oost per 31 december
2012, raadsvoorstel nr. 0021/12
De raad wordt voorgesteld over te gaan tot: Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties voor de projecten Meerbad Abcoude, Westerheul IV Vinkeveen, Stationslocatie Abcoude en Baambrugge Oost. Het vaststellen van de grondexploitatie voor het project Veenbad Vinkeveen. Het per 31 december 2012 afsluiten van
de grondexploitatie Baambrugge Oost.
b. 1e Financiële rapportage 2012, raadsvoorstel nr. 0019/12
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 1e financiële rapportage 2012.
6. Overige punten
a. Project revitalisering woonwagenkamp Molenland Wilnis
Aan de hand van een memo van het college over dit onderwerp wordt hierover van gedachten gewisseld.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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Beleef de forten

De forten zijn weer open!
Het fortenseizoen is weer
begonnen! Dat betekent dat de
vaste bewoners van sommige
forten, de vleermuizen, uit de
lange winterslaap zijn ontwaakt
en deze historische plekken
in de provincie Utrecht voor
een groot deel weer geopend
zijn voor publiek. Ook buiten
de vele activiteiten die de
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komende maanden gehouden
worden, is het bezoeken van
een fort, kasteel of vestingstad
zeer de moeite waard. Neem
bijvoorbeeld het imposante Fort
Honswijk bij Houten. Of het
sfeervolle Fort Vechten (foto).
De forten in onze provincie
maken deel uit van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie, een strook

‘Voor niets gaat de zon op’

Arne Schaddelee, statenlid voor de
ChristenUnie: “Iedereen zou het
eens moeten doen. Zwerven bij
zo’n mysterieus oud fort van de
Hollandse Waterlinie. Alleen onze
provincie Utrecht telt al 16 forten.
Genoeg te beleven dus.
Pas kreeg ik zelf de kans om een poosje
rond te struinen op Fort Vechten,
bij mijn woonplaats Houten.
Het samenspel van dauw en
opkomende zon was prachtig.
Maar, voor niets gaat de
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die loopt van Muiden – dwars
door onze provincie – naar de
Biesbosch. Tot aan de Tweede
Wereldoorlog diende het als
verdedigingslinie. Tegenwoordig
is het een prachtig natuurgebied
vol cultureel erfgoed dat je
volop kunt bekijken en beleven.
Meer informatie:
www.hollandsewaterlinie.nl.

zon op. Dat geldt ook voor forten. Natuurlijk
moet iedereen kunnen genieten van forten die
toegankelijk zijn. De ChristenUnie zet zich
daar graag voor in.
Toch zijn er grenzen aan dat wat de
provincie financieel kan bijdragen. Een goede
samenwerking met ondernemers is daarom
welkom. Dat zal betekenen dat het soms een
beetje geven en nemen is. De ondernemer wil een
goede boterham verdienen. De provincie
wil natuur en cultuurhistorie bewaren.
De uitdaging is om daarbij een gezonde
balans te vinden.”

‘Behoud door ontwikkeling’

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde
Cultuur: “Onlangs was ik op Fort
Rhijnauwen, een hele bijzondere
plek in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. In een muisstille
omgeving met prachtige natuur
leven bijzondere dieren en
planten. Daardoor is het alleen
op afspraak te bezoeken met
een gids van Staatsbosbeheer.
Een echte aanrader!
De Waterlinie staat op de

nominatie voor UNESCO-werelderfgoed. Dat betekent
dat de forten en omgeving niet alleen een belangrijke
historische betekenis hebben, maar ook dat de
omgeving de handen uit de mouwen wil steken voor
dit cultureel erfgoed. Een plek op de UNESCO- lijst
betekent meer internationale belangstelling, en
dat maakt het voor ondernemers weer makkelijker
om de forten succesvol te exploiteren. Precies wat
we bedoelen met onze slogan: Behoud door
ontwikkeling!
P.S. Ik houd ook een weblog bij op:
www.provincie-utrecht.nl.

De forten in onze provincie
zijn constant in beweging.
De provincie Utrecht
vindt het belangrijk dat dit
bijzondere landschap en het
culturele erfgoed behouden
en beleefbaar blijft. Forten
worden gerestaureerd, fietsen wandelpaden worden
aangelegd en er worden heel
veel activiteiten georganiseerd
voor jong en oud. Bovendien

wordt Fort Vechten, hier
vanuit de lucht gezien, in 2013
omgetoverd tot een prachtig
Nationaal Liniecentrum.
Bezoek ook eens een fort! Kijk
op www.hollandsewaterlinie.nl
voor een overzicht van de
forten en activiteiten. Of
‘Like’ de forten op Facebook:
http://www.facebook.com/
hollandsewaterlinie.

‘Utrecht2018’
zet forten in als
expositieruimtes
Utrecht wil in 2018 graag
Culturele Hoofdstad
worden. Dat zou betekenen
dat de Utrechtse cultuur
een jaar lang in de
internationale schijnwerpers
staat. En daar hoort het
cultureel erfgoed in onze
provincie, en dus de forten
van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, ook bij.
Mocht Utrecht de titel
Culturele Hoofdstad van
Europa binnenslepen, dan zullen
de forten worden omgetoverd tot
expositieruimtes, waar verwante
Europese steden de culturele
ontwikkeling van hun stad laten
zien, binnen het thema van
‘Making City with Culture’.
Omdat het nog niet zover is, wil
Utrecht2018 dat zoveel mogelijk
mensen de ambitie helpen
uitdragen. Dat kan door stickers
te plakken, buttons te dragen of

posters op te hangen. Of door
één van de vele evenementen
te bezoeken. Zo toert Henk
Westbroek deze hele maand
nog door ‘zijn’ Utrecht met een
bijzondere voorstelling.
Benieuwd wat er verder allemaal
wordt georganiseerd? Ga naar
www.utrecht2018.nl voor een
overzicht.

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
23 mei. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

Mijmeringen

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
Postbus 54 - 3645 ZK Vinkeveen - www.sosderondevenen.nl
IN ONDERWIJS
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening: 45.91.18.994

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.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. 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.

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 ontwikkelingssamenwerDe bouw
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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 2012:
Verwendag voor moeder

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.
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.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking
de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
SGRENZELOOS
amenwerking de ronde venen

Moederdag
Door Flavoring
Aankomende zondag is het weer zover, Moederdag!
Dit wordt al jaren gevierd op de tweede zondag van mei. Moederdag is ooit overgewaaid uit de Verenigde Staten, en is in vele landen
traditie. Ik vind het mooi dat moeders op die dag even op een voetstuk worden gezet. De achterliggende gedachte is toch wel dat moeders het hele jaar door druk zijn met het runnen van huishouden, gezin en veelal werk.
Ondanks het feminisme zijn de zorgtaken nog altijd niet gelijk verdeeld en hebben moeders een dubbele belasting. Dus een dag in het
jaar in de watten gelegd worden, is wel het minste wat we kunnen
doen. Wel is het zo dat vooral de winkeliers behoorlijk veel investeren
in het fenomeen Moederdag.
De drogisterijen en bloemenwinkels floreren bij deze dag. Ach, dat is
dan weer goed voor onze economie.
Een aspect van het hele Moederdag vind ik elk jaar weer ontzettend
lastig. Dat zijn de reclames die vaak een rooskleurig beeld schetsen van moeders en dochters die gezamenlijk iets gezelligs ondernemen. De media is ongekend knap in het voorschotelen van een ideaal beeld en dit beeld te gebruiken om een bepaalde gevoel te realiseren bij de consument, om zo aan te zetten tot het aanschaffen van
bepaalde producten.
Voor een groot deel van de bevolking zal dit een waarheidsgetrouw
beeld zijn, maar mij irriteert het. Moederdag is jarenlang een etterende, open zweer geweest voor mij.
Want wat als je geen moeder meer hebt? Je dolgraag iets met haar
zou willen ondernemen, net als in die reclame? Haar zou willen verwennen met alle dingen die je maar zou kunnen bedenken. Helaas,
het is niet zo voor vele mensen. En door alle media aandacht voor
Moederdag kun je er ook niet omheen.
Voor alle mensen die hun moeder moeten missen, vind ik Moederdag een pijnlijk verhaal. En dan kun je ook nog denken aan alle vrouwen die dolgraag moeder willen worden, maar om wat voor reden
dan ook dat (nog) niet is gelukt. Hoe moeten zij Moederdag ervaren
en doorkomen?
De samenleving heeft op deze manier altijd een invloed in jouw leven. Je kunt het naast je neerleggen, je kunt er last van hebben of je
kunt er het beste van maken. Ik ben ontzettend blij dat ik Moederdag nu op een andere, veel positievere manier kan ervaren omdat ik
nu zelf moeder ben. Natuurlijk mis ik mijn moeder op die dag (net als
alle andere dagen) maar ik kan me focussen op mijn eigen rol en op
mijn kinderen. En voordat ik zelf moeder was, had ik de neiging om
juist op deze dag mijn vader in het zonnetje te zetten. Mijn vader die
toch ook maar die moederrol erbij kreeg en zo zijn best heeft gedaan.
Diep respect heb ik voor mijn vader en hoe hij het heeft gedaan met
zijn gezin, daar kunnen enkele moeders vast nog wel wat van leren!
Maar het feit blijft dat moeders niet vervangen kunnen worden. De
taken die ze uitvoeren kun je delegeren, je kunt de persoon trachten
te vervangen, maar het is nooit hetzelfde, Moeder zijn is de optelsom
van zoveel dingen en je komt dan altijd uit op 101%. En die ene extra
procent, is net dat magische stukje dat onvervangbaar is.
Kortom: moeder zijn is bijzonder en niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Zoals het ook niet vanzelfsprekend is om je moeder nog bij je te hebben.
Ik hoop dat aanstaande zondag alle moeders heerlijk verwend worden door hun gezin, dat alle oma’s op hun beurt ook in de watten
worden gelegd en vooral hoop ik dat alle mensen die net als ik een
donker randje aan deze dag hebben hangen, toch een manier vinden
om vrede te hebben met deze dag.

Houdt jouw moeder van jazz, van een glaasje wit in een prachtige tuin
als hoeve Stroomzicht of van een sateetje aan de Kromme Mijdrecht?
Of misschien heeft ze altijd al eens een stevig potje willen trommelen?
Allemaal redenen om haar te verwennen met een entreekaartje voor
Chazz.
Die kaartjes worden zaterdag -de dag voor moederdag- in feestelijke
verpakking verkocht op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Wij doen daar
een (gratis) consumptiebon bij, die bon is rood, met een roos, daar
houden veel moeders van.
Maar waarom nou dat trommelen? Dat is omdat de trommel een heel
oud en wereldwijd bespeeld instrument is. Ook in de landen waar wij
willen zorgen dat meer kinderen naar school kunnen gaan zoals in Kenia, Guatemala, Tanzania en Nepal.
De djembé (ook djembeh, djembee, dzjembee of yembe) is een trommel die zijn oorsprong vond rond de 13e eeuw, in het hart van het Malinke gebied, het grensgebied tussen Guinee en Mali. Vanaf de jaren
70 verovert de djembé langzaam de hele wereld.
Ponda ‘O Brian timmerde in Suriname en West Afrika stevig aan de
weg, en wordt gezien als een van de pioniers op het gebied van de traditionele Afro-Surinaamse muziek in Europa. Hij studeerde af aan het
conservatorium in Rotterdam als allround percussionist, waarna hij in
2001 een wereldrecord neerzette met 586 djembé spelers.
Ponda komt zaterdag 2 juni naar Chazz, hij neemt zoveel djembé’s mee
als er in zijn auto passen en zal de liefhebbers uitnodigen om mee te
doen aan zijn workshop. Dat is bij de entreeprijs inbegrepen. Bij grote
belangstelling gaan moeders voor.

2 juni, Stroomzicht
Westzijde 50, De Hoef
Kaarten kunt u reserveren op www.chazz.nl.

Tot CHAZZ !
Madelon van der Stap

Myrthe prijswinnares van
boerderijdag bij Stal Bos

Het gaat niet om reclames of cadeautjes, het gaat om de intenties.
Toen mijn oudste dan ook laatst vroeg wat ik wilde hebben voor Moederdag kon ik een simpel antwoord geven. “Lieve schat, het allermooiste heb ik al gehad, want dat ik jouw mama mag zijn, is het beste cadeau wat ik ooit heb gekregen!”.

Workshop Sieraden maken

Waar is mijn baasje?
Vinkeveen - Waar is het baasje van deze rood-witte kat. Het dier heeft vijf
dagen in de goot van het klooster in Vinkeveen gezeten. Wie het dier herkent wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming, tel.
0297-343618.

Vinkeveen - Bij het Cursusproject
is er zaterdag 26 mei een bijzondere
workshop sieraden maken van zilverklei.
Met zilverklei kun je, in tegenstelling tot de traditionele technieken
van het edelsmeden, relatief eenvoudig de meest geweldige sieraden maken. Zilverklei is op dezelfde
manier verwerkbaar als klei, daarom wordt het zilverklei genoemd.
Je kunt het kneden, uitrollen, snijden, stempelen etc. Na het vormen en drogen kun je het sieraad
bewerken met vijltjes, graveermesje en schuurdoekjes. Als het sieraad
naar wens is bewerkt wordt het ge-

bakken. De zilverklei wordt hierdoor
omgezet in 99,9% puur zilver. Hierna bereik je door het te polijsten een
prachtig sieraad. De workshop vindt
van 13.00 tot 17.00 uur plaats bij Ann
Robles aan de Ambachtsherensingel 12 in Mijdrecht. De cursuskosten bedragen 5,00 euro, materiaalkosten zijn 45,00 euro. Inschrijven
kan via de Rabobank of via internet.
Wie meer wil weten over inschrijven, cursustijden en betalen kan telefonisch contact opnemen: 0297261849 of 06-52431473 of mailen:
auwert@casema.nl Het totale cursusoverzicht staat op de site www.
cursusproject.nl

De Ronde Venen - Bij Stal Bos
aan de Westerlandweg in Mijdrecht,
werd op tweede paasdag de inmiddels traditionele dag van de boerderij gehouden. De bezoekers konden
rondkijken op een echte boerderij
en de lammetjes, konijnen, koeien,
paarden en kalfjes van dichtbij bekijken en aaien. De kinderen konden een ijsje eten en de volwasse-

nen een glaasje wijn proeven. ABN
Amro Bank Mijdrecht stond er met
een leuke grabbelton en het spel
‘raad het aantal paaseitjes’.
Dit jaar was Myrthe Jansen uit
Mijdrecht de winnares. Uit handen
van directeur Michel Verweij ontving zij vorige week woensdag 2 mei
een cadeaubon en een horloge.
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Nieuwe nestpannen voor gierzwaluwen bij Eetcafé De Schans
Vinkeveen - Sinds dit voorjaar geniet Eetcafé De Schans aan de Uitweg 1 volop belangstelling van talloze passanten als fietsers, wandelaars en toevallige voorbijgangers,
maar verheugt zich intussen ook
in een schare vaste bezoekers. Het
(van binnen) geheel gerenoveerde café biedt nu ook mogelijkheden
om er een hapje te eten, vandaar
eetcafé. Onlangs ontstond er lekkage aan een kant in de hoek van
het (historische) pand. “Uit onderzoek bleek dat het dak lekte en dat
je niet zomaar alleen dat stukje kon
repareren. Het hele dak was aan
vernieuwing toe,” laat eigenaar Rob
van Noot weten. “Ja en dan moet dat
maar, ook al is het weer een fikse
kostenpost. Maar nu of later, gebeuren moet het een keer.” Dus kreeg
aannemer Leeflang uit Vinkeveen
de opdracht het dak te gaan vernieuwen, niet alleen te voorzien van
nieuwe pannen, maar ook het houtwerk en het dakbeschot te vervangen. Bij het verwijderen van de oude pannen bleken er heel veel (oude) nesten van gierzwaluwen onder
te zitten. Volgens kenners zelfs de
grootste kolonie in de regio. Die vogels zijn wettelijk beschermd. “Dus
kregen wij de aankondiging om de
verbouwing stop te zetten tot augustus. Want de gierzwaluwen komen zo rond Koninginnedag weer
terug van hun trek uit Zuid-Afrika

en zoeken dan hun nesten op om
te gaan broeden op de locatie waar
ze altijd hebben gezeten. Dat duurt
dan een maand of drie. De aannemer vroeg advies aan Ad van Uchelen. Hij zag de ernst van de situatie in voor de vogels, maar ook voor
ons, want wij kunnen natuurlijk niet
tot augustus zonder dakbedekking
blijven zitten. We kregen de tijd tot
8 mei om het dak te restaureren en
weer dicht te maken, maar tevens te
zorgen voor nieuwe toegangen voor
de gierzwaluwen. Dat is gebeurd
met speciale nestpannen. De aannemer heeft eerst een tekening gemaakt waar de nesten zich bevonden. Aan de hand daarvan zijn de
nestpannen op die plaatsen in de
dakbedekking geplaatst. Dat is net
op tijd want de gierzwaluwen vlogen al onrustig heen en weer en
vlak langs de dakdekkers op de
stellingen.” Op de foto stopt Hans
van Bouwbedrijf Leeflang eerst wat
zacht stro in de opening waarna de
nestpan – zoals die rechts te zien is
- wordt aangebracht.
Bijzondere vogels
Gierzwaluwen zijn niet alleen bijzondere vogels, maar ook kritisch
op hun nestlocatie. “Ze zijn gewend
aan een forse vliegopening waar de
vogels moeten kunnen in- en uitvliegen. Verplaatsen van de nestopening geeft al problemen, ook al is

dat maar 15 centimeter verder”, vertelt Ad van Uchelen van het NMEcentrum. “Generatie op generatie
komen de gierzwaluwen terug uit
Afrika op dezelfde nestlocatie. Dat
kan wel veertig jaar lang zo doorgaan. Op zichzelf al iets wat niet te
bevatten valt. Als de jongen na bijna drie maanden groot genoeg zijn
vliegen ze uit en blijven ze drie jaar
onafgebroken in de lucht en overwinteren in Zuid-Afrika. Eten, drinken slapen en nestmateriaal verzamelen doen ze allemaal tijdens hun
vlucht. Dan zijn ze broedrijp en keren terug naar de nestlocatie van
waaruit ze ooit zijn uitgevlogen. Ze
leggen zo vele duizenden kilometers
af. Een paartje komt terug om te paren en te broeden, eerst het mannetje en daarna het vrouwtje en de cyclus begint opnieuw. Omdat dit zo
bijzonder is moet je dus zuinig zijn
op die locaties waar ze telkens weer
terugkomen. Eetcafé De Schans is
daar een voorbeeld van. Daar werden zestien nesten geteld. Gierzwaluwen kan je rustig onder je dak
hebben. Ze zijn erg schoon op zichzelf en eten zelfs hun uitwerpselen
en dat van hun jongen op. Daarin
zitten nog voedingsstoffen in die ze
weer kunnen gebruiken.” Wie meer
wil weten over de gierzwaluwen kan
dat doen via de website van Ad:
www.gierzwaluwenonline.nl. Daar is
ook een link bij waarbij men (live) in
een gierzwaluwnest kan kijken.
Sponsor een nestpan
Rob van Noot heeft op voorhand
vijftien speciale nestpannen besteld
en gekregen. Die kosten ongeveer
vijftig euro per stuk! “Ik wil best nog
een paar van die speciale dakpannen voor gierzwaluwen laten plaatsen maar dan kom ik te ver boven
de kosten uit. Als natuurliefhebbers
echter een nestpan willen adopteren voor vijftig euro, zorg ik ervoor
dat ze op het dak komen.” Wie dat
wil kan dit kenbaar maken aan Rob
van Noot bij een bezoek aan Eetcafé De Schans. Uw nestpan biedt dan
een levenslang onderkomen aan
de gierzwaluwen als die vanaf een
verre reis weer terugkeren naar De
Ronde Venen.

In teken van ‘Girlsday

Van Walraven opent deuren voor
in techniek geïnteresseerde girls
Mijdrecht - Vorige week stond in
het teken van ‘Girlsday’. Een landelijk evenement, waarbij meiden
tussen de 10 en 15 jaar die geïnteresseerd zijn in techniek een kijkje
kunnen nemen bij (technische) bedrijven. Want vrouwen zijn heel hard
nodig in aan wetenschap en techniek gerelateerde functies de komende jaren. Te weinig meisjes kiezen voor bèta en techniek en Girlsday is een goede gelegenheid om
te laten zien, dat techniek niet alleen iets voor jongens is. De Walraven Group aan de Industrieweg in
Mijdrecht, winnaar van de Femme
Tech Award 2011, wilde meisjes laten ervaren dat werken in een technisch bedrijf uitdagend en afwisselend kan zijn en zette haar deuren
open.
Een groep van 18 meisjes van het
Amstelveens College kwam, met
twee begeleidsters, op bezoek.
Voor de gelegenheid was voor 1
dag de kleur roze toegevoegd aan
de groen/gele bedrijfskleuren van
Walraven. Na een korte introductie over de Walraven Group kregen
zij een rondleiding door het bedrijf.
In de demonstratieruimte maakten zij kennis met de invloeden van
temperatuurswisselingen op buizen en hoe bepalend deze temperatuurswisselingen zijn voor de keuze van de juiste buisbevestigingen.

Aansluitend vertelde een medewerker van de afdeling Productontwikkeling over het proces ‘Van idee tot
eindproduct’: welke fasen worden
doorlopen en waar moet je allemaal
rekening mee houden. Daarna konden de dames zelf aan de slag om
te laten zien dat zij technisch inzicht
hebben, want er was een heuse
wedstrijd ‘net geen kubus’ bouwen
georganiseerd. Elke groep kreeg
de benodigde Walravenproducten,
plus een stappenplan voor het maken van de ‘net geen kubus’. Na drie

kwartier puzzelen en meten, wikken
en wegen stonden er drie mooie
‘eindproducten’ op tafel. De 3 teams
kwamen zo goed als gelijk over de
eindstreep. Maar er kon er maar één
de winnaar zijn. Als prijs en aandenken ontvingen zij een mooie Walraven-Girlsday troffee. Deze krijgt op
het Amstelveens College een mooi
plaatsje, beloofden de begeleidsters. De leuke, gezellige en leerzame dag werd afgesloten met een
lunch, waarna de meisjes weer met
de bus schoolwaarts keerden.

Vecon business school
VLC reikt diploma’s uit
Show- en Marchingband
VIOS weer de wijk in
Mijdrecht - Ook dit jaar verzorgt
VIOS weer in een aantal Mijdrechtse wijken een straatoptreden. Aanstaande maandagavond 14 mei is
Hofland Zuid de eerste. Later dit jaar
volgen nog de wijken Proostdijland
en Molenland.
Straatparade en show
Om 19.15 uur vertrekt de Show- &
Marchingband van VIOS vanaf het
parkeerterrein naast het VeenLanden College aan de Diamant voor
een straatparade door de wijk Hofland Zuid. De route voert via de Diamant, Dukaton, Kogger, Florijn, Griffioen, Frank, Florijn, Daalder, Penning, Dukaat, Karolus, Braspenning,
Botdrager, Albertijn, Leicester, Rozenobel, Dubloen, Pieter, Postulaat,
Gouden Reaal, Dubloen, Rozenobel,
Tweede Zijweg, Schelling,Zilveren
Rijder, Vlieger, Dokter van den
Berglaan naar het grasveld van de
Rozenobel.
Hier treden tussen ongeveer 20.00
en 20.30 uur de majorettes op en
wordt de U2 taptoeshow door de
Show- & Marchingband gelopen.
Vrijwilligers delen mooie flyers uit
om VIOS te promoten en je op te
roepen vooral lid te worden. Want,
zoals je verder kunt lezen, VIOS is
méér dan zomaar een muziekvereniging.
MusicKidz
Sinds een aantal jaren is het voor
kinderen vanaf 7 jaar mogelijk om

een gratis muziekopleiding te volgen bij muziekvereniging VIOS. Met
een uitgebalanceerd lespakket krijgen de kinderen in een half jaar tijd
een goed beeld van muziek maken,
noten lezen, instrumenten bespelen
en wordt een aantal basisvaardigheden aangeleerd. De lessen beginnen in september en eindigen in februari. De opleiding is gratis.
Majorettes
Vanaf begin dit jaar heeft VIOS een
wedstrijdafdeling voor de majorettes. Hier wordt gewerkt met drie
majoretteteams. Je kunt al vanaf 6
jaar beginnen met majoretten. Je
start als leerling en zodra je de basisvaardigheden voldoende onder
de knie hebt, kom je in het derde
team en ga je mee naar wedstrijden.
Al naar gelang je vorderingen promoveer je naar het tweede en uiteindelijk naar het eerste team.
Slagwerkers
Het slagwerk is onderverdeeld in
twee secties: ritmisch en melodisch. Het ritmisch slagwerk bestaat
uit snare (trommel) met diverse effectinstrumenten, base (grote trom)
en tenor oftewel de quad. Bij het
melodisch slagwerk is er keus uit
bells, xylofoon en marimba. Je kunt
al gaan trommelen of mallet spelen als je 8 jaar bent. De lessen vinden plaats in kleine groepen of individueel. Wanneer je voldoende niveau hebt bereikt ga je over naar de
jeugdslagwerkgroep. Deze groep

Mijdrecht - Onlangs ontvingen 44
vijfde- en zesde klasleerlingen het
diploma elementair boekhouden.
De diploma’s werden uitgereikt in
de aula van het VeenLanden College in Mijdrecht. Terwijl het centraal
schriftelijk examen nog moet beginnen stonden deze leerlingen al te
glunderen. Ze hadden dan ook extra werk geleverd en werden door
rector R. van Tergouw in het zonnetje gezet.

Vecon business school VLC is heel
blij met zoveel geslaagde leerlingen.
Ook docent G. Flor is in zijn nopjes
met zoveel geslaagden.
De geslaagden zijn:
M.L.A. Akerboom, S. Andrée, J.
Beek, N. Blom, J. Boom, A.C.N.
Brouwer, M. Brouwer, E.R. van Diemen, S.G. Egberts, A.G.M. van Es,
V.C. Fransen, R.D.A. Gök, M. de
Haan, S. Hoogendoorn, I. Hopman,
M.Q. Huisman, D.S. Jansen, M.V. de

Jong, S.R. Kager, F. Kamminga, T.
Kleijweg, R. Kompier, S.J. Kooiman,
L.M. Krechting, J. Kruiswijk, D.A.
Kuiper, R.A. van der Meulen, J.K.
van Nieuwkerk, F. Rodrigues dos
Santos, E.J.A. van Rossum, S.J,. van
der Schaaf, J. Schaap, D. van Scheppingen, L.F.N. Scheren, T. Schoonderwoerd, W. Schouten, N.D. Sijtsema, T.C. Splinter, G. van Straaten, D.
Strubbe, M.E. Tillart, L.C. Veenhof, S.
Vijfhuizen, G. van Vlaardingen.

gaat af en toe mee tijdens straatoptredens en heeft een eigen repertoire.
Blazers
Ben je een geoefend blazer en zoek
je nog een leuke vereniging? Of wil
je een instrument leren spelen en in
verenigingsverband de straat op?
Dan is VIOS jouw club!
De blazersgroep is onderverdeeld in
de secties fluit, saxofoon, trompet,
bariton, trombone en bas. Bij VIOS kun je vanaf ongeveer 9 jaar les
krijgen op een blaasinstrument en
word je met het landelijk gehanteerde raamleerplan opgeleid voor het
A-diploma fluit, saxofoon of koperinstrument. De lessen vinden plaats
in kleine groepen of individueel en
in no-time ga je ook al gezamenlijk met je mede aspirant muzikanten oefenen in het opleidingsorkest.
Dweilorkest DORST
Het is ook mogelijk je muzikale
‘dorst te lessen’ in het dweilorkest
met de “klinkende” naam DORST.
DORST brengt met feestelijke muziek sfeer tijdens het carnaval, bij
bruiloften, jubilea, (voetbal)wedstrijden, etc. Daarnaast bezoeken
zij ook de diverse dweilorkestenfestivals. Ook DORST kan versterking
gebruiken. Ben je een geoefend blazer, speel je saxofoon, trompet, bariton, trombone of bas, hou je van een
leuk stukje muziek maken, gezelligheid en een ‘fris drankje’ op zijn tijd?
Meld je dan aan!

Deel Vinkeveen getroffen door stroomstoring
Vinkeveen - Een deel van Vinkeveen zat sinds afgelopen maandag 7 mei vanaf 11.45 uur zonder

elektriciteit. Het ging om ongeveer
3.000 huishoudens. Om 17.45 uur
was de storing opgelost en had ie-

dereen weer stroom. Stedin onderzoekt momenteel de oorzaak van de
storing.
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Lekker en goedkoop eten
bij ‘Eat & Joy’
zorgt Eat & Joy voor u ook de complete catering thuis of op het bedrijf
vanaf 10 personen.

Mijdrecht - Gelet op alle bezuinigingen die door de regering zijn
aangekondigd gaan we met elkaar
een ‘dure periode’ tegemoet. Meer
dan gebruikelijk zal er in de meeste gezinnen op de kleintjes worden
gelet. Dan is het goed te weten dat
recentelijk van start is gegaan Eat &
Joy, gevestigd aan Bozenhoven 9 op
de hoek van de Croonstadtlaan. Een
Chinees afhaalcentrum én cafetaria waar men een keur aan Chinese gerechten en maaltijdcomponenten kan bestellen, inclusief bijbehorende sauzen maar ook patat frites,
vers belegde broodjes, soepen, een

hele lijst met snacks en niet te vergeten frisdranken op het lijstje kan
zetten. Een en ander tegen bijzonder aantrekkelijke prijzen.
Een keertje goedkoop en bovendien
lekker eten behoort door de aanwezigheid van Eat & Joy nu tot de mogelijkheden. En wat meer is, u kunt
uw bestellingen vanaf 10,- euro ook
thuis laten bezorgen als u dat liever
heeft en dat kost niets meer! Met
uitzondering van dinsdag (gesloten)
wordt dat inclusief het weekend gedaan van 17.00 tot 20.30 uur. En wilt
u een wat grotere opzet, dan ver-

Wok-expert
Eat & Joy is opgezet door de Chinese familie Zhang, die al jaren
lang in de horeca actief is. Na een
dienstverband bij enkele restaurants kreeg men de kans voor zichzelf te beginnen. En dat is gepaard
gegaan met het aanbieden van een
uitgebreide menukaart met tal van
heerlijke Chinese gerechten. Zhang
is een wok-expert en dat is ook de
reden dat er veel wokgerechten op
de kaart zijn te vinden in een divers aanbod aan vleesspecialiteiten,
maar ook vis en garnalen ontbreken
niet. Voorts een keur aan heerlijke
bijpassende groentesauzen, variërend van zoet tot pittig. Verkrijgbaar
in mini-wiok en maxi-wok al naar de
portiegrootte. Daarnaast kunt u uw
voorkeur voor een gerecht opgeven,
waarna dit speciaal op smaak en
de mate van pittigheid voor u wordt
bereid. U hebt verder keus uit acht
verschillende soorten frites, talloze
sauzen en een breed aanbod aan
versbelegde broodjes en snacks. Allemaal tegen relatief lage prijzen en
van een uitstekende kwaliteit.
Behalve losse gerechten zijn er
ook enkele menu’s samengesteld,
goed voor twee personen. Zoals
babi pangang, wok met groentesaus naar keuze, acht miniloempia’s
met nasi, noodles of witte rijst. Een
tweede met foe yong hai met kip,
tjap tjoy en vier Chinese loempia’s,
wederom vergezeld van nasi, noodles of witte rijst. Prijs: 14,75 per menu. Er is ook een combi weekmenu
voor 13,00 euro. Dat kun je bepaald
niet duur noemen en het is echt de
moeite waard dat eens te proberen.
Net zoals het handig is even binnen
te lopen en de menufolder mee te
nemen. Erg nuttig als u vanuit huis
uw bestelling wilt opgeven.
Eat & Joy is met uitzondering van
dinsdag alle dagen geopend van
11.30 tot 21.30 uur. Bestellen kan
telefonisch: 0297-255833.

Kinderen Boris de Petteflet maken
uitstapje op step van ‘Blik op de wei’
Mijdrecht/Uithoorn - De kinderen
van de naschoolse opvang Borus de
Petteflet in Meerwijk-Oost hadden
vorige week donderdag 3 mei een
gezellige uitstap naar Blik op de wei.
Op donderdag 3 mei werd er een
leuk uitstapje voor de kinderen van
de groep de Torenkamer, de oud-

ste kinderen van Borus NSO de Petteflet, georganiseerd. Bij ‘Blik op de
wei’ in Mijdrecht werden er sportieve steppen met handrem gehuurd
voor alle kinderen en de twee leidsters. Er werd een tocht van een
aantal kilometers gestept en deze tocht liep langs de mooie Kromme Mijdrecht in De Hoef, onder-

weg bij recreatiegebied Pondskoekersluis langs de Kerkvaart hebben
de kinderen een stop gehouden om
een lekker ijsje te eten. Onderweg
zagen de kinderen diverse dieren,
een snoek en een brasem, maar ook
eenden en meerkoeten met jongen.
Zij hebben een uur een ontspannen
en sportieve toertocht gehad.

Personeel Albert Heijn Jos
van den Berg naar Londen
Uithoorn - Jos van den Berg, eigenaar van Albert Heijn Amstelplein, verzorgt niet alleen zijn klanten heel goed, ook voor het personeel wordt prima gezorgd. Voor het
gehele team van Albert Heijn Amstelplein was een dag, of zelfs twee
dagen Londen gepland! De parttimers werden voor een fantastische

dag meegenomen naar the city of
the Big Ben en de fulltimers mochten zelfs een nacht verblijven in het
Holiday Inn hotel.
Het bezoeken van verschillende, indrukwekkende supermarkten, de
fantastische M&M’s Store en een
heerlijk diner bij het beste Indiaanse
restaurant van Europa! Met als af-

sluiting de luxe en overdonderende
Harrod’s. De trip was een unieke ervaring, dat heeft gezorgd voor een
flink staaltje teambuilding.
Het hele team dat achter Jos en Diana staat wil hen nogmaals via de
Meerbode ontzettend bedanken
voor deze geweldige ervaring!

Boni supermarkt Mijdrecht
wint Vers-Prijs 2011-2012
Mijdrecht - In het kader van het
veertigjarig bestaan van Boni supermarkten, was er weer een winkelwedstrijd georganiseerd, waarbij alle 37 Boni’s werden beoordeeld
op de afdelingen kruidenierswaren,
versafdelingen en klantvriendelijkheid.
De winnaar van de Vers-Prijs is Boni Mijdrecht geworden, wat inhoudt
dat zij totaal het beste hebben gepresteerd op de afdelingen groente en fruit, brood, zuivel, vlees en
vleeswaren, kaas, salade en diepvries. “Wij zijn erg blij met deze prijs
en het is een teken dat we met z’n
allen goed bezig zijn”, aldus Jan de
Jong van de Boni. Jan wil nog eens
benadrukken:
“Vers-verser-verst
voor onze klanten, daar gaat het
om!” Tijdens het grote Bonifeest op
zaterdag 14 april werden de oorkonde en beker uitgereikt door Bouke
van der Wal en Harm Peter Wijnstok
van Boni Supermarkten.

Wilnisse rommelmarkt
wederom een groot succes
Wilnis - De 38e Wilnisse rommelmarkt die afgelopen zaterdag 5 mei
plaatsvond was weer een groot succes. Na de regenbuien tijdens het
installeren van de kramen werd het
droog en vervolgens begon om half
10, bij de opening van de rommelmarkt, bijna de zon te schijnen. Het
resultaat van een gezellig dag is
ook dit jaar weer geweldig! Er is een
voorlopig bedrag van 17.273,16 euro
opgehaald voor het Morgenster Ziekenhuis in Zimbabwe.
Maanden werk
De leden van de jeugdvereniging
‘Op Weg’ van de Hervormde Kerk in
Wilnis zijn al maanden aan het werk
geweest om deze rommelmarkt tot
een groot succes te maken. Vanaf maart werd aangeleverde rommel opgehaald en gesorteerd, wat
leidde tot een grote stapel gevulde
verhuisdozen die op vrijdag 4 mei
naar het kerkplein van de Hervormde Kerk in Wilnis werden gebracht,
terwijl de rommelmarkt vast werd
opgebouwd voor de volgende dag.
Op zaterdagochtend 5 mei hoefden

de kramen dan ook alleen nog ingericht te worden, waarna om half
10 het grote publiek door de hekken kwam gestormd en zich richting de kraampjes begaf. Men kon
heerlijk rondstruinen over de rommelmarkt, waar alles te vinden is.
Van antiek tot nieuw en van elektra
tot aardewerk, alles was ruim vertegenwoordigd. Ook tijdens het opbod zijn er schitterende dingen uit
gegaan en de verloting had ook vele mooie prijzen.

Hard werken
Na een aantal dagen hard werken
om deze dag tot een groot succes te maken, mag het resultaat
er dan ook wel zijn: een voorlopige
17.273,16 euro is opgehaald voor het
Morgenster Ziekenhuis in Zimbabwe. Dit geld zal onder andere worden gebruikt voor het kopen van
medicijnen, het opleiden van nieuw
personeel en voor het voortzetten
van het HIV- programma.
Al met al een dag met een gouden
randje. De organisatie wil iedereen die zich heeft ingezet voor deze rommelmarkt bedanken en ook
de bezoekers die deze dag tot een
groot succes hebben gemaakt.
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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.

Oude groenteveiling Vinkeveen
herbouwen als museum
Afgelopen week liep ik bij De Bree in Vinkeveen
binnen en kwam tot de ontdekking dat zij een hele leuke dvd hadden van de oude groenteveiling
aan de Demmerik.
Hierop is, naast veel bekende gezichten, te zien
hoe het veilen van de groenten in zijn werk ging
en deze oude beelden uit 1980 waren ontzettend
leuk om te zien!
Een drukte van kopers en verkopers, tuinders die
met boten en pramen hun waar naar de klok wisten te varen en zo werd de handel verkocht.
Aangezien ik daarnaast woon vroeg ik mijzelf af
waarom de gemeente niet besluit om de groenteveiling op dezelfde plaats te herbouwen en daar
het Veenmuseum van te maken.
Dat zou een geweldig plan zijn en een aangezien
het een enorme historische waarde heeft voor Vinkeveen worden er ‘twee vliegen in één klap gevangen’.
Ook zou het prima mogelijk zijn om de oude Veenbaggermachine hiernaast neer te leggen. Zo kan
Vinkeveen genieten van een eigen museum op

een unieke plaats en een uniek gebouw is terug
in Vinkeveen waar veel historie heeft plaatsgevonden.
Daarnaast zou gemeente De Ronde Venen misschien wel subsidie kunnen krijgen voor dit plan
om de oude groenteveiling te herbouwen en tevens weer te gebruiken om zo iedereen te laten
zien hoe dit vroeger eraan toeging.
Zo kunnen mensen, jong en oud, weer hun verse
groenten kopen in de oude groenteveiling op een
leuke en ludieke wijze en een deel van het geld
zou kunnen worden gebruikt voor onderhoud en
andere zaken.
Een historisch gebouw en een mooi museum op
een hele mooie plek, makkelijk parkeren en heel
toegankelijk en zeer origineel.
Vinkeveen, een toeristische trekpleister in het
Groene Hart met een ‘eigen-wijs’ museum, lijkt mij
een heel goed plan!
Cor Mastwijk, Vinkevener
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Twee boeiende exposities in Amsterdam

Fotograaf Pieter Schunselaar
timmert aan de weg

De Ronde Venen - Het gaat goed
met de Vinkeveense fotograaf Pieter Schunselaar. Na een succesvolle expositie bij de Tafel van Muiden
heeft hij momenteel een expositie
bij Scheltema en bij de Hogeschool
van Amsterdam.
‘StadsSpiegels’ bij Scheltema
In de maand mei en juni exposeert
Pieter Schunselaar met zijn serie
StadsSpiegels in de trappengalerij van Scheltema aan het Koningsplein in Amsterdam. Naar zijn zeggen de mooiste plek van Amsterdam. Deze serie toont spiegelingen van het grauwe straatbeeld van
de stad in de luxe beloften achter
de etalageruiten. De foto’s zijn gemaakt in Parijs, Londen en Amsterdam en laten op een fascinerende
manier zien wat ons bij het kijken
vaak ontgaat.
‘Onderweg in twee
werelden’ bij de HvA
Op uitnodiging van de kunstcommissie van de Hogeschool van Amsterdam heeft Pieter Schunselaar
een expositie samengesteld met als
thema ‘Onderweg in twee werelden’.
In deze expositie toont hij twee totaal verschillende werelden naast
elkaar: Amsterdamse trampassagiers naast mensen in India en Birma die ook onderweg zijn. Het resultaat is een spannende combinatie, waar de kijker zijn eigen verhaal bij kan maken. Tot 30 mei is
de expositie te zien bij het auditorium van de Leeuwenburg, de hoofdvestiging van de HvA bij het Amstelstation. Daarna verhuist de expositie naar nog twee andere vestigingen van de hogeschool. Wilt
u meer weten over het werk van
fotograaf
Pieter
Schunselaar:
www.pieterschunselaar.com

Aanstaande zaterdag

Geraniummarkt en braderie
in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Zaterdag 12 mei vindt
in Aalsmeer Centrum weer de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt plaats. Op
het Raadhuisplein staat de Geraniummarkt en in de Zijdstraat vindt
een braderie plaats. De Geraniummarkt en de braderie duren van 9.00
tot 17.00 uur en worden georganiseerd door KMTP Groei & Bloei, de
winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum en organisatiebureau Natural
Solutions.
Geraniummarkt op het
Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van de
KMTP organiseert op (een deel van)
het Raadhuisplein en Drie Kolom-

menplein de Geraniummarkt. Twintig kwekers en bedrijven bieden
een ruime keuze eenjarige en vaste planten maar ook mooie beelden voor in de tuin. Vanaf 8.00 uur
gaat een vakjury rond om te kijken
of de aangeboden producten van
een goede kwaliteit zijn. De juryrapporten worden vanaf 11.00 uur
bij de kramen opgehangen, zodat
eenieder weet wat er te koop is. Bezoekers kunnen bij de stand van
de KMTP hun gekochte producten
in bewaring geven, zodat zij rustig
verder kunnen winkelen. De stand
van KMTP Groei & Bloei bevindt
zich nabij het beeld van Flora, godin van de lente en de bloemen dat

op een tien meter hoge sokkel staat
voor het gemeentehuis. Voor inlichtingen over de Geraniummarkt: tel.
06-29550604.
Braderie in de Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voorgaande jaren een uitgebreide braderie gehouden. Naar verwachting
staan er ongeveer tachtig kramen
opgesteld in de Zijdstraat, Punterstraat en op het Molenplein. Op de
markt vindt u onder andere kleding,
sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander
lekkers. Naast de vele standwerkers
zijn ook winkeliers en verenigingen
vertegenwoordigd met een kraam.

Thema-avond op dinsdag 15 mei

Gericht werken aan revalidatie
bij kanker heeft zin
handeling is beduidend lager dan
men gehoopt had. Vermoeidheid,
depressie, verminderde kracht,
slechte conditie zijn veel gehoorde klachten. Uit onderzoek blijkt dat
een gerichte persoonlijke aanpak
van de revalidatie deze restklachten kan terugdringen. Mensen die
aan zo een aanpak hebben meegedaan, zijn daar meestal zeer tevreden over. Je functioneert thuis beter,
je kunt je hobby’s weer uitoefenen,
je kunt je werk weer oppakken, je
kunt in je sport weer actief worden.
De kwaliteit van je leven verbetert.

Regio - Met de boodschap ‘Gericht werken aan revalidatie bij kanker heeft zin’ organiseert Inloophuis
’t Anker samen met de fysiotherapeuten Peter Egbers en Toon Schippers een informatieve thema-avond

op dinsdag 15 mei in de kantine van
sv Argon in Mijdrecht. Kanker is een
chronische ziekte geworden. De
medische behandeling weet steeds
vaker de kanker te stoppen. Maar
de kwaliteit van leven na die be-

Zaterdag Nationale Molendag:

Veenmolen Wilnis open
Wilnis - Aanstaande zaterdag 12
mei is het weer Nationale Molendag. De Veenmolen in Wilnis is natuurlijk geopend! Tussen 10.00 en
16.00 uur is iedereen welkom voor
een bezoek.
Bezoekers worden die dag onthaald
op koffie en thee en er is limonade
voor de kinderen. Er worden pan-

nenkoekjes en kniepertjes gebakken die je nog warm kunt eten, ouderwetse dunne wafeltjes. En natuurlijk kan je een kijkje in de molen
zelf nemen, de hele dag zijn er rondleidingen en live beelden uit de kap.
Als er genoeg wind is, draait de molen de hele dag. De molen staat aan
de Oudhuijzerweg 109a.

Bij de diverse horecazaken in het
centrum zijn voldoende mogelijkheden voor een drankje en allerlei lekkernijen.
Bereikbaar op de fiets, boot en auto
Voor wie met de auto komt: de Weteringstraat en Punterstraat zijn
vanwege de braderie afgesloten.
Het Praamplein is gewoon bereikbaar via de Uiterweg en de Dorpsstraat. Naast het Praamplein, het
Drie Kolommenplein en een deel
van het Raadhuisplein is ook het
parkeerterrein van de Rabobank de
gehele dag geopend. Het parkeren
in Aalsmeer Centrum is gratis maar
denk wel aan uw parkeerschijf!
Komt u met de boot? Dan kunt u
aanmeren aan het Praamplein dat
bereikbaar is vanaf de Ringvaart bij
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de
Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer. Wie onder de
Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10
mtr) op de Stationsweg past, kan
vanaf de Kolenhaven zelfs doorvaren naar het Stokkeland bij het gemeentehuis.
De fysiotherapeut Toon Schippers
heeft zich gespecialiseerd in oncologische revalidatie. Samen met Peter Egbers vertelt hij in de themaavond van 15 mei hoe zinvol het is
om tijdens en snel na de kankerbehandeling in een aangepaste vorm
sportief te gaan bewegen. Zij zullen
voorbeelden geven van wat mogelijk is afhankelijk van de soort kanker en de zwaarte van de behandeling. Het beweegprogramma wordt
individueel opgezet maar kan in een
lotgenotengroep uitgevoerd worden. Na de presentatie door Toon
Schippers en Peter Egbers is er uitgebreid gelegenheid tot vragen
stellen. Deze informatieve avond is
gratis toegankelijk, en begint om
20.00 uur. Iedere belangstellende
is van harte welkom. De deur staat
open vanaf 19.30 uur. De avond eindigt vóór 22.00 uur. Locatie: de kantine van sv Argon aan de Hoofdweg
85 B in Mijdrecht. Voor meer informatie: www.inloophuishetanker.nl

Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Wilnis, Dorpsstraat, slager Bader

toen

NU
De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt uw 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@proosdijlanden.nl

Goed nieuws voor de
verzekerden bij ENRA
Mijdrecht - Goed nieuws voor alle consumenten die via Deins Tweewielers in het verleden een fietsverzekering van ENRA hebben afgesloten. U kunt bij Bike OK uw schade en/of diefstal van deze afgesloten verzekeringen direct regelen. U
kunt hier ook terecht voor het afsluiten van nieuwe ENRA fietsverzekeringen ongeacht welk merk. Nieuwe, gebruikte en E bikes kunnen

bij Bike OK verzekerd worden tegen
zeer aantrekkelijke tarieven (bij Bike
OK betaalt u geen certificaat kosten!). Bike OK aan het Burgemeester Haitsmaplein 24 a is het adres
voor ENRA fietsverzekeringen in De
Ronde Venen. Fiets voortaan veiliger
met een verzekering van ENRA.
Bike OK & ENRA houden uw fiets
100% mobiel! Voor meer informatie:
Bike OK, tel. (0297)250260.

Cursus Improvisatietoneel
krijgt een vervolg
De Ronde Venen - Eind april hebben zeven kinderen van verschillende scholen uit Wilnis, Vinkeveen en
De Hoef de naschoolse activiteit improvisatietoneel afgesloten. Zes weken lang kwamen de kinderen bijeen in de speelzaal van de Willespoort voor de kennismakingscursus
improvisatietoneel onder leiding van
Astrid Millenaar. Zij kijkt terug op
een geslaagde cursus: ”Bij improvisatietoneel word je uitgedaagd om
spelideeën van elkaar aan te nemen
en er samen een leuke toneelscène
van te maken. We hebben veel oefeningen gedaan om dit te leren en
veel toneelscènes gespeeld met elkaar.
Er kwam veel talent naar boven, ieder kon op zijn eigen manier meedoen”. En wat vonden de kinderen ervan? Enkele reacties: Nahida (groep 6): “Ik had op televisie iets gezien over improvisatieles.
Vlak daarna vertelde de juffrouw op
school dat je kon meedoen met improvisatietoneellessen. Dit leek me

heel leuk en ik mocht meedoen
van mijn moeder. Het leukste vond
ik het spel ‘het parkbankje’, omdat we toen echt konden improviseren en er een heel verhaal ontstond. Ik vond de lessen niet moeilijk en heel leuk.” Jochem (groep 7)
vond de lessen leuk, interessant en
spannend. En Daphne (groep 6) zou
er wel haar sport van willen maken.
De naschoolse activiteiten in Wilnis en Mijdrecht zijn georganiseerd
door een werkgroep van het samenwerkingsverband ‘Samen Sterk voor
Kinderen’, bestaande uit een aantal
vrouwen dat zich hier vrijwillig voor
inzet. Veel basisscholen hebben
meegewerkt en zijn blij met dit initiatief, nadat de brede school-activiteiten waren stopgezet door de gemeente. Naast de improvisatielessen konden kinderen ook deelnemen aan activiteiten zoals trommelen, streetdance en taarten decoreren. In het najaar doen alle scholen
in Mijdrecht en Wilnis mee en wordt
het activiteitenaanbod uitgebreid.

2e katern
Twee jubilarissen in het zonnetje
bij AH Passage Mijdrecht

leefd. Hij vertrekt naar Gouda waar
hij bij een vrijwel net zo grote AHvestiging hetzelfde werk gaat doen
als in Mijdrecht. Maar hij ziet het
als een nieuwe uitdaging én het is
dichter bij huis. Het scheelt hem vier
uur reistijd per week. Ook in Gouda is de winkel inmiddels aangepast
aan het geldende marktconcept, net
zoals in Mijdrecht. In veertig jaar
tijd heeft Rinus de ontwikkelingen
in het supermarktbedrijf van nabij
meegemaakt. “Automatiseren is wel
prettig, het maakt het werk allemaal
veel eenvoudiger, maar wel minder
ambachtelijk. En dat was nu juist de
saus over het gerecht. Het was leuk
om te doen, je was enigszins vrij in
het bestellen van producten en inrichten van de schappen.

Ton Haring
Mijdrecht - De afgelopen week
herdachten supermarktmanager Rinus Schrama (55) en senior-medewerker Ton Haring (56) bij Albert
Heijn in de Passage het feit dat zij
dit voorjaar veertig jaar bij de grootgrutter werkzaam zijn. Er is één verschil: Ton zet zijn werkzaamheden
bij de super in Mijdrecht voort, terwijl Rinus een nieuwe uitdaging
aangaat bij een AH in Gouda. Hij
woont in Benthuizen bij Zoetermeer
en dat is voor hem in reistijd gemeten dichterbij. Vrijdag 4 mei was zijn
laatste werkdag in Mijdrecht. Afgelopen zondag gaf hij voor al zijn
medewerkers – en dat zijn er ongeveer 160 - een afscheidsfeestje. Voor zakenrelaties doet hij dat
in zijn woonplaats komende vrijdag
11 mei. Ton woont in Vinkeveen en
viert op woensdag 30 mei in Eetcafé De Schans dit heuglijke feit samen met zijn naaste collega’s, familie en vrienden.
Plezier
Ton Haring werkt(e) slechts een deel
van zijn veertig jaren bij de AH-vestiging in Mijdrecht. Hij begon ooit in
een kleine AH winkel in de Dorpsstraat in Uithoorn op de locatie waar
nu de naaimachinewinkel van Joh.
Piet is gevestigd. Achtereenvolgens
was hij actief bij de AH super op het
Zijdelwaardplein, bij verschillende
vestigingen in Amstelveen en kwam
uiteindelijk in Mijdrecht terecht. Dat
is op 1 september a.s. ook al weer
tien jaar. Allemaal ‘originele AHvestigingen, dus geen franchise’,
laat Ton weten. Ton heeft zijn ‘eigen
afdeling’ koffie en koek, doet het
code boek en houdt de lijsten met
artikelen die de super in- en uitgaan bij. Eigenlijk het op voorraad
houden van de talloze producten
in de schappen. Ton heeft net zoals
zijn ‘baas’ Rinus in de loop der jaren
veel veranderingen meegemaakt in
zowel het assortiment, de logistiek
en de verdergaande automatisering,
zoals pinnen en later het zelf scan-

nen van artikelen door de klant en
met de bankpas afrekenen (pinnen).
In de rij staan voor de kassa hoeft
niet meer, ook al is die mogelijkheid er nog steeds. “Graag hadden
wij op zondag de winkel ook open
gehad zoals in Uithoorn en Breukelen wel het geval is. Maar ja, de politiek besliste anders hier in De Ronde Venen.
Zondag open
Dat scheelt ons veel omzet. Maar ik
kan respect opbrengen voor degenen die de winkelopening op zondag vanwege hun overtuiging niet
wenselijk vinden. Niettemin blijft het
een gemiste kans,” aldus Ton die benadrukt dat hij al die jaren met veel
plezier en inzet bij AH heeft gewerkt
en dat in Mijdrecht nog steeds met
die instelling doet. “Ik moet formeel
nog zes en een half jaar werken,
dan kan ik pas met pensioen. Zoals het er nu voorstaat heb ik daar
geen probleem mee. Misschien wil
ik de vijftig jaar werken nog wel volmaken. Dat kan gemakkelijk bij leven en welzijn. Ik heb in al die jaren veel winkels mogen meehelpen
inrichten. Dat was altijd leuk om te
doen. Ook hier in Mijdrecht hebben
we dat al meegemaakt. Dat zit hem
in de veranderende winkelformule.
Om de zeven jaar gebeurt dat doorgaans. Ook het logistieke proces is
veranderd in die jaren. Vroeger ging
alles met de hand, nu is het geautomatiseerd. Vroeger had je wel honderd leveranciers, daar zijn er nu
nog maar vier, vijf van over.”

van de winkel geweest. Rinus begon zijn loopbaan in Zoetermeer in
een nieuwbouwwijk. Daar was AH
gevestigd in een houten keet, een
noodwinkel. “Mijn moeder deed
daar boodschappen en die heeft
er voor gezorgd dat ik er kon gaan
werken. Zaterdags op de groenteafdeling. Dat vond ik zo leuk dat ik bij
AH ben blijven werken en heb mij
door diploma’s te behalen en mij in
te leven in het winkelgebeuren opgewerkt tot wat ik nu ben. Zo is het
gekomen. Ik ben geboren en getogen in Hazerswoude, maar mijn ouders verhuisden naar Zoetermeer.
Na mijn militaire dienst ben ik naar
Den Haag overgeplaatst en heb vervolgens daar in verschillende winkels van AH gewerkt, maar later
ook in Rijswijk, Delft en Voorburg.
Op zeker moment werd ik gevraagd
of ik in Mijdrecht de AH vorm wilde geven. Dat is dan ook gebeurd.
Intussen was ik wel verhuisd naar
Benthuizen. Mijdrecht was en is
na Den Haag voor mij een verademing met fantastische medewerkers en geweldige klanten. Mooie
winkel in een mooie omgeving. Alleen is het wat ver van huis. Vooral
’s winters als er sneeuw ligt. Vraag
me niet waar die veertig jaar gebleven is, het is gewoon gebeurd.” Aldus Rinus die zijn laatste werkdag
met een beetje weemoed heeft be-

Mijdrecht een verademing
“Albert Heijn doet wat de klant wil”,
vult Rinus Schrama aan die overigens zijn bewondering niet onder
stoelen of banken steekt over zijn
‘TV-collega’ bij Albert Heijn. “Mijn
oudste broer,” grapt Rinus. Hij is alweer ruim zeven jaar supermarktmanager bij de AH in de Passage.
Zijn laatste grote inbreng is de recente verbouwing en herinrichting

’Help de Zwerfkat’ houdt
zaterdag open dag
opengaan en er een kijkje kan worden genomen hoe de 65 katten wonen. Wat de open dag dit jaar speciaal maakt, is de verkoop van een
Garfield-verzameling. Een donateur
heeft de verzameling aan de stich-

ting cadeau gedaan. De stichting
wordt al 26 jaar gerund door Els en
Annemieke Verkerk. Els is 26 jaar
geleden begonnen op de Straatsburgflat en woont nu alweer 24 jaar
op de Thamerweg. De katten die bij
de stichting komen, zijn veelal verwaarloosd en mishandeld. De stichting is hun laatste tehuis. ‘Een groot
aantal katten zijn behalve schuw
voor mensen ook niet zindelijk’, legt
Els Verkerk uit. ‘Een voorbeeld daarvan vormt de kleine Emilie. Zij kwam
als kitten bij ons. Dit is heel uitzonderlijk want wij nemen nooit kittens
in de groep op. Het zijn veelal oude
zwerfkatten of katten met een medische achtergrond uit een asiel. Emilie is een geval apart.
Haar staart is na een mishandeling
gebroken door een stel kinderen.
De breuk zat bovenin en de dierenarts kon niks anders doen dan de
staart amputeren. Het gevolg is dat
Emilie de rest van haar leven incontinent is. Zij laat haar poep overal
op het terrein achter. Voor juist dit
soort moeilijk plaatsbare katten is
de stichting bedoeld.’

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:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater met witte sokjes voor en
witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is lang
en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde elf maanden oude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en witte
bef.
- Uithoorn, Willem Alexanderpoort: zwart-bruine kat met witte sokjes.
- Uithoorn, Romeflat: zwarte- witte kat; linkervoorpootje half zwart,
witte kraag, witte buik en 4 witte sokjes.
- Vinkeveen, Donkereind: zwart-witte kat; zwarte rug, zwart-witte
staart, witte kop en bij oren zwart; hij heeft 2 zwarte stippen op zijn
neus en witte voorpootjes.
- Wilnis, Herenweg: hond, bruine pincher.
- Wilnis, Zorggras: grijze kat.
- Mijdrecht, Bozenhoven: twee katten, een zwarte en zwart-witte kat.
- Wilnis, Burg. Padmosweg: moederpoes met 4 kittens.
- Uithoorn, Legmeer: zwarte rug en witte buik; witte streep van kin tot
kop (Zorro masker) en witte kraag.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve zwart-witte kater.

VeenLanden College
verandert in een taaldorp
Mijdrecht - De leerlingen van de
derde klassen Havo en Vwo van het
VeenLanden College hielden zich
bezig met de moderne vreemde talen. Ze deden dit in het zogenaamde
taaldorp. Voor de talen Duits, Engels
en Frans hadden ze zich voorbereid
in het spreken in alledaagse situaties zoals de markt, the police station, inkopen doen in een sportwinkel
of het brengen van een bezoek aan
het VVV kantoor.

Rinus Schrama

Opbrengst verkoop Garfield collectie naar stichting

Uithoorn – Dierenliefhebbers - en
in het bijzonder kattenliefhebbers –
pak je agenda en blokkeer zaterdag
12 mei. Stichting Help de Zwerfkat houdt dan haar jaarlijkse open
dag. Een dag waarop de deuren

Systemen
Nu gaat dat allemaal via systemen
en daar moeten wij ons aan houden.
De indelingen liggen vast en de nadruk ligt vandaag de dag meer op
het goed uitvoeren van de processen dan creatief bezig zijn. Ook al
laten we ons nog wel eens in die zin
af en toe gaan tijdens leuke acties.
Maar het systeem kan de winkel
veel beter bijhouden dan wij dat op
de werkvloer kunnen. Het systeem
weet namelijk wat er aan producten wordt verkocht en wat er besteld moet worden om de voorraad
op peil te houden. Dat voorkomt dat
we ‘nee’ moeten verkopen’ of veel
van een product overhouden. Er
wordt dus veel efficiënter en zuiniger gewerkt. Daarnaast zijn er in
de loop der jaren veel producten bij
gekomen. Toen wij bij AH begonnen
waren er 3.000 artikelen in het assortiment, dat zijn er nu tussen de
15.000 en 20.000. AH kiest voor elk
wat wils in zowel A-merken, B-merken, huismerken en niet te vergeten
de Euroshopper. Iedereen kan bij
ons terecht voor zijn of haar boodschappen.”
Ton en Rinus zien met een tevreden
gevoel terug op hun lange tijd bij
AH. Langs deze weg willen zij hun
klanten bedanken voor de vaak jarenlange klandizie en het vertrouwen in de AH-super. Ton en Rinus,
heel veel succes toegewenst met
het vervolg van jullie loopbaan!
De nieuwe supermarktmanager die
Rinus zal opvolgen is Frank Prummel, afkomstig van een AH-vestiging in Hilversum. Ton is zijn ‘eigen opvolger’. Die gaat in Passage
Mijdrecht gewoon door.

Is uw huisdier zoek?

Verkoop Garfield-verzameling
Op de open dag valt er veel te beleven. Iedereen is welkom tussen
12.00 en 17.00 uur. Naast het knuffelen met de katten die dat wel toelaten, staat er een kraam met een
prachtige Garfield-verzameling. ‘De
verzameling is ons cadeau gedaan
door een donateur’, vertelt Verkerk.
‘Deze mogen wij verkopen en de
opbrengst gaat in zijn geheel naar
de stichting. Dus Garfield-verzamelaars, kom kijken of er nog iets bijzit wat in je verzameling ontbreekt.’
Behalve Garfield-spullen staan er
kramen met leuke hebbedingetjes.
Uiteraard hebben de artikelen een
link met katten. Verder staat er nog
een kraam met proefverpakkingen
van kattenvoer en een kraam met
voorlichting over de stichting.
Adoptieouder
Ook kan men zich opgeven als
adoptieouder of om vrijwilliger te
worden. Voor meer informatie over
de stichting Help de Zwerfkat kan
contact worden opgenomen via de
telefoonnummers: 0297-566285 of
06-12725071. Of stuur een e-mail
naar: mail@helpdezwerfkat.nl. Ook
kan er een kijkje worden genomen
op de website www.helpdezwerfkat.
nl. Stichting Help de Zwerfkat is gevestigd op de Thamerweg 61. Wie
niet in de gelegenheid is de open
dag te bezoeken, maar de stichting
toch een warm hart toedraagt, kan
dit doen op de volgende rekeningnummers: ING Bank: 72.33.223 of
Rabobank: 36.35.67.593.

In de aula van het Mijdrechtse
VeenLanden College ontvingen de
docenten de leerlingen bij het betreffende onderdeel en vervolgens
raakte men aan de praat, conversaties in het Frans, Duits en Engels
vulden de ruimte. Het leuke van deze dagen was dat ook leerlingen van
de klassen vier tot en met zes deelnamen aan de gesprekken. Ook zij
spraken ‘een woordje over de grens’
met hun jongere medeleerlingen.

Prijsuitreiking koopjesavond
bij Karamba Kids store
Mijdrecht - Ook voor de vierde
en laatste ‘Vrijdagavond-Koopjesavond’ van de HVM had Karamba
Kids store weer een leuke actie bedacht. Werd er eerder al een kinderfeestje bij studio Wooden Cup weggegeven, nu kon je een hele maand
Zumba of Fitness voor kinderen bij
Beuving Sport in Mijdrecht winnen!
Want Karamba Kids store vindt het
niet alleen belangrijk dat kinderen
er leuk uitzien, het lekker in je vel
zitten is minstens zo belangrijk! Bewegen en sport kunnen daar aan
bijdragen en daarom deze actie.

De gelukkige winnares van deze mooie prijs is Savannah van
Maanen geworden! Zij mag samen
met drie vriendinnen naar Beuving
Sport voor Zumbalessen van Jolanda Beuving. Zumba voor kinderen is een ontzettend leuke manier
van bezig zijn met je lichaam. Vrolijke muziek, hippe danspassen en
een ontspannen sfeer zorgen voor
een fit en gezond lijf. Het lekker bewegen op muziek past helemaal in
het straatje van Savannah die 11
jaar oud is. Savannah: veel sport- en
dansplezier. Van harte!
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Masterplan ambitieus project van de gemeente Uithoorn (2)

Amstelplein en Oude Dorp

In de plannen wordt het Amstelplein een rustig dorpsplein (artist impression)

Planoverzicht hoe Uithoorn er in 2025 zal uitzien.
De doorsnijdende N201 is verdwenen
De omlegging van de N201 heeft volgens de gemeente
positieve gevolgen voor Uithoorn aan de Amstel en omgeving, al hoewel niet iedereen die uitspraak momenteel
onderschrijft. Zie de recente commotie over de verkeersontsluiting Oude Dorp. Niettemin is het college van B&W
stellig van mening dat de leefbaarheid er in hoge mate op
vooruit gaat. Verder houdt het tevens kansen in om de gemeente zich als een aantrekkelijk gebied te kunnen profileren. Prettig om er te wonen, te ondernemen en te recreëren. In dat licht gezien heeft men al jaren geleden
een plan opgesteld om met name het historisch centrum
van Uithoorn en het gebied langs de Amstel stedenbouwkundig te gaan herinrichten. Dat is verwoord en verbeeld
in het zogeheten masterplan, dat uit negen deelprojecten
bestaat. De bedoeling is dat de projecten gefaseerd worden uitgevoerd in een tijdsbestek van pak weg 20 jaar.
Uitgangspunt daarbij is dat elke keer wordt bekeken of
een en ander financieel haalbaar is. Deelname van partijen uit de private sector (projectontwikkelaars) is daarbij onontkoombaar. De gemeente wil bij de planvorming
zoveel mogelijk inwoners en ondernemers betrekken. Uitvoering van het masterplan is geen gemakkelijke opgave gelet op de bezuinigingen waar ons land – en dus ook
de gemeenten – de komende tijd mee worden geconfronteerd. Om die reden beperkt de gemeente zich voorlopig tot planvorming. Wat niet wegneemt dat er wel alvast
voorbereidingen kunnen worden getroffen. Waar het de
financiering van het project masterplan nog niet rond is,
heeft wethouder Jeroen Verheijen (EZ) de raad toegezegd
dat men vóór deze zomer een sluitende begroting krijgt
voorgelegd. Overigens kan men voor nadere informatie
over het masterplan ook terecht bij het Informatiecentrum
in de Dorpsstraat 15. In deze tweede aflevering over de
mogelijke realisatie van het masterplan wordt aandacht
geschonken aan het deelplan Amstelplein en het Oude
Dorp. Eerder verscheen een artikel hierover in januari dit
jaar met als onderwerp het Schansgebied.
Twee-eenheid
Het Amstelplein en het Oude Dorp kunnen worden gezien
als een twee-eenheid, waarbij de gemeente beide dorpsdelen, die nu nog worden doorsneden door de N201,
graag aan elkaar zou willen hechten. Dit kan nadat de
‘garagevariant in uitvoering wordt genomen. Bij dit plan is
na omlegging en ingebruikname van de omgelegde N201
geen doorgaand verkeer meer over de Irenebrug mogelijk.
De brug en het bestaande deel van de Mijdrechtse Zuwe worden dan benut als toegang voor het verkeer vanuit
Amstelhoek naar de ondergrondse parkeergarage onder

Op termijn wordt dit stuk onderdeel van de ‘Garagevariant’

het Amstelplein. Omdat de gemeenteraad twee jaar geleden met het plan instemde en ook de provincie NoordHolland heeft laten weten geen bezwaren meer te hebben tegen deze variant, zal dit zo goed als zeker worden
uitgevoerd. De planning is voorjaar 2014 (als het financiele plaatje rond en het uitvoerend bouwbedrijf bekend is).
Overigens is de Irenbrug dan precies 75 jaar geleden opgeleverd. Kortom, bij het opstellen van plannen voor het
aan elkaar breien van het Amstelplein en het Oude Dorp,
wordt op voorhand definitief uitgegaan van de garagevariant. Inmiddels zijn daar door de gemeente De Ronde Venen een paar kanttekeningen bij geplaatst. Zo wil het college van B&W de volgende uitgangspunten hanteren in
de planvorming rondom de oeververbinding c.q. ‘knip’ in
de Irenebrug, waarvan zij in beginsel een voorstander is.
Daaronder de mogelijkheid van een snelle fietsverbinding
door het dorpscentrum van Uithoorn met zo weinig mogelijk obstakels. Voorts bestemmingsverkeer vanuit Amstelhoek naar het dorpscentrum van Uithoorn (!!) en een
goede verbinding met ‘de overkant van de rivier’ (provincie Noord-Holland) voor landbouwverkeer, waarbij geen
sprake is van eenzelfde gebruik van wegen als die voor
het openbaar vervoer. Gelet op de invulling van het masterplan ligt de vraag voor de hand hoe aan deze uitgangspunten door de gemeente Uithoorn gehoor wordt gegeven.
Verkeersontsluiting
De problematiek doemt op zodra je iets in het centrum
van een woonplaats wilt veranderen. Dat heeft o.a. te maken met mobiliteit, mate en wijze van bebouwing, historische ligging, verkeersdoorstroming, groenvoorziening en
welzijn van de bewoners. Voor Uithoorn is dat niet anders.
Het aanzien en functioneren binnen de woonkern behoort
zoveel mogelijk goed op elkaar te zijn afgestemd. Want is
bijvoorbeeld de geplande verkeersontsluiting Oude Dorp
- Thamerlaan/Prins Bernhardlaan - nu wel of niet in overeenstemming met het masterplan, dat toch wil voorzien in
een aaneengesloten dorp met behoud van authenticiteit?
Nog terzijde van wat er nu terecht zal komen van de plannen zoals die voor de omgeving van de Schans waren/zijn
bedacht. Immers, nu de fundering van de Schanskerk er
slecht bij ligt en opknappen van het geheel meer dan 4
miljoen euro zal bedragen – geld wat er niet is – hoe werkt
dat dan door in de voorgenomen plannen? De kerk afbreken en de ruimte gebruiken voor nieuwbouw? Dag huidig
dorpsgezicht! Want het heeft zonder meer consequenties
voor het aanzien, de uitvoering van de geplande veranderingen en mogelijke nieuw- en verbouw van woningen

De contouren van het plangebied als uitgangspunt
voor het masterplan

Het Amstelplein, nu nog een grote verkeerskruising

binnen het Schansgebied. Ongetwijfeld zal dit onderwerp
de komende tijd een terugkerend metier zijn in de media.
Nieuw dorpsplein
Terug naar het masterplan voor het Amstelplein/Oude
dorp. Er bestaan plannen om dit dorpscentrum op termijn
aan elkaar te hechten. Nu nog vormt de huidige N201
een oost-west barrière. Dat verandert straks als over de
Irenebrug geen (doorgaand) verkeer meer gaat. Dan is
het de bedoeling dat die vanuit Amstelhoek de toegang
wordt naar de onder het huidige tracé van de N201 te
bouwen parkeergarage met een uitgang naar het dorpsplein. Dat wordt gecreëerd op de ruimte die dan ontstaat
vanaf de oversteekplaats bij De Schans en de Dorpsstraat
tot aan de kruising met de Laan van Meerwijk, omsloten
door winkels, horeca met daarboven woningen. Op zich
een aantrekkelijk plan want het plein leent zich namelijk
goed voor invulling van veel functies. Zo kunnen er optredens van artiesten en evenementen plaatsvinden en de
weekmarkt kan er worden gehouden. Rondom het plein
kan het door de zich gevestigde horeca gezellig worden
gemaakt met bijvoorbeeld terrasjes. De globale planning
is dat dit jaar en volgend jaar wordt gewerkt aan het ontwerp en de noodzakelijke procedures en dat de start van
de uitvoering wordt voorzien in 2014 nadat de omlegging
van de N201 een feit en in gebruik genomen is. Intussen
zal dan de rij woningen naast de C1000 aan de Raadhuisstrraat en Prinses Irenelaan ook zijn verdwenen om alvast
ruimte te scheppen. Wellicht ten overvloede: het zijn nog
maar de plannen die worden uitgewerkt. De uitvoering zal
nog de nodige voeten in de aarde hebben. Want wat is het
kostenplaatje wat hier aan hangt, inclusief de bouw van
de ondergrondse garage?
Nieuw dorpscentrum
Voor de ontwikkeling van het dorpscentrum is het noodzakelijk om te weten hoeveel ruimte voor winkels, horeca en dienstverlening behoefte is. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de gemeente in 2011 daar onderzoek naar gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek
worden meegenomen bij de ontwikkelingen van het Amstelplein en het Oude Dorp. De centrale vraag was wat
de marktmogelijkheden zijn voor detailhandel, ondersteunende horeca en dienstverlening in het dorpscentrum van
Uithoorn. Dit in termen van branches, vierkante meters en
voorbeeldfuncties. Uit het onderzoek is gebleken dat er
ruimte is voor 5.000 tot 6.000 vierkante meter extra winkelruimte en horeca. De vraag rijst meteen hoe men dan
die extra vierkanten meters gaat opvullen en waarmee?

Gezicht op de Markt en de invulling van de Waterlijn (artist impresison)

Cultuurcluster
In het masterplan wordt eveneens ingezet op een cultuurcluster aan de Amstel op het Marktplein. Het wordt gezien
als een belangrijke schakel in het zogeheten ‘haltermodel’
van de ontwikkelingen. Inhoudende: aan de ene kant het
Amstelplein en omstreken met aan de andere andere kant
de Wilhelminakade. Voor de daadwerkelijke ontwikkeling
van de cultuurcluster zijn vooral ook particuliere initiatieven van belang. Zo zou in het cluster – gedacht op de locatie van het ‘Resmi’-pand - onder meer kunnen worden ondergebracht een bibliotheek voor educatie en cultuur, een
ruimte voor wijkcentrum, een kunstencentrum voor muziek,
dans en toneel, een grand café, een kleine theater- en filmzaal, de plaatselijke VVV en expositieruimtes. Allemaal aardig, maar wat kost het allemaal en is het direct nodig? Er is
tenslotte ook nog een Fort aan de Drecht waar kunst- en
cultuur en horeca inmiddels een plaats hebben gevonden.
Waterlijn
Zo heet het deelproject van het masterplan. Het is de oever van de Amstel, zich in het plan uitstrekkend globaal
vanaf het Schansgebied de botenloods van Michiel de
Ruyter tot aan de Thamerkerk. Het plan is de oever als dé
recreatieve attractie van Uithoorn aan de Amstel gestalte
te gaan geven met mooie aanlegplaatsen en een jachthaven voor plezierjachten, horeca, terrassen, winkels enzovoort. In dat licht gezien is er sinds kort een sloepenverhuur van start gegaan. Het kantoor, waar tevens de havenmeester is ondergebracht, zit in het voormalige gemeentehuis aan de Markt. Maar ook de fraaie woonhuizen (Vinckebuurt) en groenvoorzieningen die in de plannen staan, dragen aan het recreatieve gevoel bij. ‘Het lopen langs het water, het flaneren onder de bomen van het
Marktplein maakt de beleving van het dorp aan de Amstel tastbaar’, zo staat in de omschrijving van het project.
De uitvoering van het haven- en steigerplan staat gepland
voor 2013. Ook de waterrecreanten die Uithoorn regelmatig bezoeken in het vaarseizoen zijn enthousiast over de
nu al geboden faciliteiten. Uit een onderzoek is gebleken
dat 80 procent van hen al eerder in Uithoorn was, waarvan 95 procent van plan is terug te komen. ‘Want uithoorn
is een leuke en gezellige plaats die ligt aan een belangrijke doorgaande vaarroute tussen Amsterdam via de Amstel naar de Zuid-Hollandse Plassen, Gouda, Rotterdam
en de Zeeuwse wateren vice versa. Door verbetering van
de watersportvoorzieningen kan Uithoorn meer profijt halen uit het bezoek van waterrecreanten en daaraan gelieerd toerisme. Maar, zoals vaker gezegd, het moet allemaal nog zijn beslag krijgen.

De Markt met kade zoals die nu is
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Rondom Culinair Uithoorn a/d Amstel
Op initiatief van de Lions Club Uithoorn vindt op zaterdag 16 juni a.s. het
‘Culinair Uithoorn aan de Amstel’ plaats op het Marktplein. Maar liefst
twaalf gerenommeerde restaurants en cateraars uit Uithoorn en omgeving
zullen een breed publiek kennis laten maken met wat ze op culinair gebied te bieden hebben. De eerste vier deelnemende restaurants stellen we
hieronder aan u voor.

Een groot culinair feest

Het Marktplein zal door Lek Bloemenservice sfeervol worden omgetoverd in een groot culinair terras alwaar de restauranthouders door
middel van kleine hapjes en drankjes hun menu’s zullen presenteren. Met

speciale muntjes, die ter plaatse zijn te verkrijgen, kunnen bezoekers gerechtjes en drankjes kopen. De opbrengst van dit evenement gaat naar;
de Stichting Aktiviteiten Fonds Lions Club die opkomt voor de belangen
van de Uithoornse/De Kwakelse jeugd.

Muzikale omlijsting

Op de Amstel zal vóór het culinaire terras een ponton door de firma Van
Schie in het water worden geplaatst, voor artiesten die deze culinaire
happening muzikaal zullen opluisteren. In de komende drie edities van
de Nieuwe Meerbode laten wij u alvast met veel plezier kennis maken met
onze hoofdrolspelers de restaurants/cateraars.

www.culinairuithoornaandeamstel.nl

Restaurant ‘Aan de Poel’

Westeinder Paviljoen in Aalsmeer

Culinair genieten mét ster

(Geen) Water bij de wijn

zijn eigen etablissement.
Want hoewel sommige
bezoekers de felbegeerde
ster als een drempel ervaren, zorgt de topkok er juist
voor dat er alles in zijn restaurant een stijlvolle maar
losse sfeer ademt. ‘Chique,
zonder stropdas, noem ik
dat.’

Wanneer u Culinair Uithoorn aan de Amstel bezoekt,
mag u de gerechten van sterrenkok Stefan van Sprang
zeker niet missen. Stefan zit al 20 jaar in het vak en
begon zijn carrière bij televisiekok Kas Spijkers. Hij
kookte zich een weg naar een eigen Michelinster, een
predikaat dat hij in 2008 voor de exquise kookkunst
in zijn Amstelveense restaurant ‘Aan de Poel’ ontving.

Wat zijn gerechten betreft
is Stefan duidelijk internationaal georiënteerd met het
accent op de Zuid-Europese
keuken. ‘Mijn gerechten
kenmerken zich vooral door
die mediterrane frisheid.’
Van die frisheid kunt u niet alleen proeven op het heerlijke terras met uitzicht op de Amstelveense Poel, maar
ook tijdens Culinair Uithoorn aan
de Amstel.
www.aandepoel.nl

Voor wie op een fietstocht langs de Westeinderplassen het paviljoen bij de watertoren tegenkomt, is het
meteen duidelijk: hier is het ongetwijfeld genieten van
alles wat het leven aan goeds te bieden heeft. Een
prachtig terras met wijds uitzicht over het water waar
de meerkoeten zich onderdompelen, een interessante
menukaart en vooral: een uitgebreid wijnassortiment.
Zoran Grdenic, uitbater van het etablissement, struikelt
bijna over zijn woorden van enthousiasme wanneer
hij het heeft over ‘zijn’ wijn. , Wij hebben de meest uitgebreide wijnkaart in de wijde omgeving. Het is ook
een soort hobby van me. We hebben echt geweldige
exemplaren in ons assortiment. Ik zou zeggen: komt
dat proeven!’

En natuurlijk hoopt de uitbater u daarna in zijn
restaurant aan te treffen. Want of je nu met de
boot, per fiets of per auto komt: bij het Westeinder Paviljoen is het voor iedereen genieten. Een
lekkere kop koffie, een volledig verzorgde lunch? Een
uitgebreid diner of na een lange dag op het water
even relaxen met een drankje en Zorans bijzondere
‘fingerfood’ combinaties–hoe denkt u bijvoorbeeld
dat Oud Stolwijker brokkelkaas smaakt in combinatie met huisgemaakte druivenmosterd?- ook bij het
Westeinder Paviljoen is iedereen welkom
www.westeinderpaviljoen.nl

Op zijn kaart staan meer dan 100 sublieme wijnen die
zijn onderverdeeld aan de hand van het land waar zij
vandaan komen. Zoran kan er van alles over vertellen
en is zeker de juiste man om u de perfecte wijn bij het
juiste gerecht aan te
raden. Hij hoopt dan
ook iets met ‘zijn’ wijn
te gaan doen tijdens
Culinair Uithoorn aan
de Amstel.

Stefan doet graag mee aan proeverijen en culinaire
evenementen, vertelt hij. ‘Ik kan mezelf altijd helemaal
kwijt in de kleine gerechtjes die ik daarvoor mag
maken. Bovendien hou ik van de ontspannen gezelligheid die het met zich meebrengt. ‘

We willen Uithoornaars graag kennis
laten maken met onze
gerechten en geneugten. ‘We gaan er iets
heel leuks van maken,’
belooft Zoran.

Het is dezelfde ontspannen sfeer die je terugvindt in

Amstelfort in Uithoorn
Le Virage in Mijdrecht

16 juni

Stijlvol dineren
voor jong en oud
Een eigen restaurant. Dat was de droom van Philip
Dalmeijer, eigenaar van restaurant Le Virage in Mijdrecht. Hij maakte die droom waar in een kromming
van de N201 tussen Haarlem en Hilversum. Philip en
zijn team werken intussen alweer ruim 10 jaar hard
om het hun gasten 7 dagen per week naar de zin te
maken.
‘Wij bieden een stijlvolle ambiance met lekker eten
voor een redelijke prijs,’ vertelt Philip. ‘Maar dat betekent niet dat wij inboeten aan kwaliteit. Daarom
werken wij altijd met dagverse en seizoensgebonden
producten.’
Ook de kleintjes zijn van harte welkom in Le Virage.
‘Wij willen voor iedereen toegankelijk zijn. Kinderen
laten we bijvoorbeeld hun eigen ijsje maken. Dat

14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

vinden ze altijd
ontzettend leuk.’
Maar ook romantisch dineren of een swingend feestje
vieren, behoort bij Le Virage tot de mogelijkheden.
Bovendien organiseren Philip en zijn brigade het hele
jaar door allerlei bijzondere activiteiten. Regelmatig
wordt voor u gekookt door een gastkok uit de gastronomische top van Nederland of dineert u onder het
genot van live muziek. Ook thuis kunt u genieten van
al het goede dat Le Virage te bieden heeft met het
online kookboek op de website van het restaurant.
Culinair Uithoorn aan de Amstel is voor Philip een
leuke manier om in contact te komen met zijn gasten
en zijn restaurant onder de aandacht te brengen van
een breder publiek. ‘Je ziet elkaar dan van een heel
andere kant. We gaan
ons best doen er een
bijzondere belevenis van
te maken.’
www.le-virage.nl

Puur en eerlijk eten
in een landelijke
sfeer

Een niet weg te
denken
Uithoorns
restaurant is natuurlijk
Amstelfort, gesitueerd
in een van de forten van de Stelling van Amsterdam
aan de rand van het groene hart, in een landelijke en
rustige omgeving. Ook de menukaart ademt die sfeer.

‘Wij houden van pure producten waarmee we verrassende combinaties maken. Dat gaan wij ook doen
tijdens Culinair Uithoorn aan de Amstel. Samen met
de buren van Maison Vinocerf, aan wie de wijnarrangementen zijn toevertrouwd, willen we eenheid
uitstralen,’ vertelt Tijmen Trouwborst, eigenaar van het
restaurant.
In de keuken van Amstelfort wordt klassiek gekookt
maar met een moderne twist. De chefkok gebruikt
biologische producten en kruiden uit eigen tuin. Dagelijks stelt hij een dagmenu – het Amstelfortje- samen.
Wie dus een keer geen zin heeft om te koken, krijgt
in het Amstelfort voor een prima prijs een heerlijk
3-gangen-menu voorgeschoteld.
Maar niet alleen de ingrediënten zijn puur en eerlijk. Amstelfort doneert sinds kort een deel van de
opbrengst aan Earth Water, een organisatie die projecten voor schoon drinkwater opzet in gebieden
waar dat hard nodig is. Ook is Amstelfort al jarenlang
een officieel erkend leerbedrijf waar koks en kelners
in wording de fijne kneepjes van het vak leren. ‘Ik wil
graag blijven vernieuwen, en dan helpt het om veel
met jongen mensen te werken,’ aldus Tijmen Trouwborst.
www.amstelfort.nl

Mocht u ook uw steentje willen bijdragen door
middel van sponsoring of het kopen van muntjes,
neem dan contact op met Fred Ohm van Lions Club
Uithoorn, onder e-mailadres:
informatie@culinairuithoornaandeamstel.nl
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UWTC handbiker op weg
naar Paralympische Spelen
matie over de weg richting Londen
kunt u kijken op de website: www.
jetzeplat.nl
Tijdrit
Wil je kijken hoe goed je kan tijdrijden? Neem dan deel aan deze
tijdrit in De Hoef. Start van de eerste renner is om 19.00 uur voor een
tijdrit van ongeveer 16 km. De uitslag wordt opgemaakt in de bekende 40+ klasse en een 40- klasse. Deelname is gratis. Start is op de
Hoge Dijk, ongeveer 200 meter van
de Provinciale weg. Het parcours is
te vinden op de website: www.uwtc.
nl/wielren
Regio - Voor UWTC-er Jetze Plat is
een belangrijk seizoen aangebroken, namelijk het seizoen van de Paralympische Spelen in Londen. Het
wedstrijdseizoen begon voor hem
in Frankrijk waar een wegwedstrijd
verreden werd.
Daar won hij direct met een behoorlijke voorsprong in de sprint
van zijn concurrenten, een goed begin! Daarna volgden nog meer wedstrijden, zoals een tijdrit in de polder
nabij Almere waar hij 41 kilometer
tegen de klok mocht rijden tussen

ruim honderd wielrenners, hij startte
hier als enige handbiker. Daarnaast
won hij drie criteriums op rij in Rotterdam, Duitsland en Vlaardingen.
Dit waren voor hem allemaal voorbereidingswedstrijden voor de Wereldbeker in Rome, waar Jetze hoopt
zijn nominatie om te zetten in een
kwalificatie, wat betekent dat hij
mag starten in Londen. Bij deze Wereldbeker is het voor hem zaak om
op het podium te komen om zeker
te zijn van deelname aan de Paralympische Spelen. Voor alle infor-

Wie maakt er een potje van?
Regio - Het Johannes Hospitium
is een gastvrij huis in Wilnis waar
mensen verblijven in de laatste fase
van hun leven. In dit hospice wordt
liefdevolle zorg verleend door een
team van professionals en (professionele) vrijwilligers. Binnen het vrijwilligersteam is dringend behoefte
aan vrijwilligers die het leuk vinden
om eenmaal in de week of eenmaal
in de 14 dagen voor de bewoners te
koken. Het gaat dan om een gewone (bijzondere) dagelijkse maaltijd.
Deze taak kan ook gedeeld worden
met een vriend of vriendin. Maar
de maaltijd kan natuurlijk ook alleen worden bereid. Er wordt in het

Johannes Hospitium elke dag een
warme maaltijd gekookt. Met de bewoner wordt besproken wat het die
dag zal zijn: van een broodje haring
tot een lekker stukje vlees. Van alleen bouillon tot een heerlijk opgemaakt ijsje. Alles is mogelijk.
Wie zich op deze manier wil inzetten voor mensen in hun laatste levensfase is van harte welkom in het
hospice om een keertje mee te komen koken. Lyda ten Hove geeft
graag meer informatie. Zij is bereikbaar per e-mail via l.tenhove@johanneshospitium.nl of telefonisch
op (0297)230290. Een kijkje op
www. johanneshospitium.nl is ook
de moeite waard.

Ronde van Margraten
Kou, regen en wind. Niet iets wat
je verwacht op 6 mei. Maar voor de
nieuwelingen Niels Ruijter en Koen
de Best was het bittere ernst tijdens
de Omloop van Margraten. Ruim
60 km verdeeld over 7 rondes werd
er gestreden in de Limburgse heuvels. Verkleumd en heel nat begonnen Niels en Koen aan hun wedstrijd. Al snel brokkelde het peloton uit elkaar op het selectieve parcours. Niels kon snel de aansluiting
maken bij de eerste groep in koers.

Koen had daar meer moeite mee,
het gladde wegdek in de afdaling
en het enorm hoge tempo speelden
zeker een rol. In de finale bleef Niels
goed van voren, steeds meer mannen moesten lossen maar hij bleef
erbij. Dit resulteerde in een schitterende 28e plek in een veld van meer
dan 165 starters. Het weekje trainingskamp in de Ardennen heeft
Niels dus zeker goed gedaan. Maar
31 rijders wisten deze klassieker uit
te rijden!
Ronde van Amstelv een
In Amstelveen was het wel droog,
maar ook een zwaar rondje op het
stratenparcours door Westwijk. Bij
de nieuwelingen (38 starters) ging
gelijk het peloton op een lint. Jeroen
van Goor reed de eerste rondes helemaal voorin, Rick van Wieringen
zat er ook goed bij en Bart de Veer
moest na 3 rondes koersen lossen,
maar hij was niet de eerste die eraf
moest! Ook Jeroen moest half koers
lossen. Er bleef een peloton van 20
rijders over. Renners met 1, 2, 3 tot
5 keer gedubbeld moesten de koers
uit toen er nog 8 rondes gereden
moesten worden. Dus alleen Rick
ging door. Rick sprintte naar de 11e
plaats, Jeroen reed naar een 25e en
Bart naar een 33e plaats. Bij de junioren/amateurs reed Henk de Jong
naar een knappe 6e plaats, Gerben
van de Knaap naar een 31e. Bij de
Masters 40+ zat Frans van de Does
in de beslissende ontsnapping, een
8e plek als resultaat. René Kaslander 26e.

BMX UWTC rijdt in Velsen
tweede Noord-Holland Cup
Regio - Zondag 6 mei werd in een
af en toe zonnig Velsen Noord de
tweede Noord-Holland Cup gereden. Het was vanwege de meivakantie niet druk, maar wel heel gezellig! In de 1e manche ging bij de
6-7 jarigen de kleine fanatieke Bo
Versteeg er met de tweede plek
vandoor. Jur de Beij werd 3e en Jayden Bregita 4e. Alec van der Mast
reed bij de 7-8 jarigen helemaal alleen vooraan, hij had een heel groot
gat geslagen met de rest van zijn
groep. Ook in manche 2 en 3 bleef
dit onveranderd. Bas van der Linden werd in de eerste manche 2e,
hij nam de eerste bocht goed hoog
waardoor hij veel vaart maakte. Jessy Soede en Jeffrey Zwart kwamen
helaas met elkaar in een botsing
maar stapten weer op hun fiets en
reden de manche wel uit. Max de
Beij was net terug van vakantie. Je
kon goed merken dat hij in de vakantie had getraind in Luyksgestel.
Sven Wiebes en Mike Veenhof zaten
elkaar op de hielen bij de cruisers
en werden 3 en 4. Jasper Mols flitste over de baan met zijn coole zonnebril. Jimmy van Woerkom nam bij
de 11-12 jarigen wel een hele grote
voorsprong op de rest van de rijders.
Ook in de 2e en 3e manche kon de
rest hem niet bijhouden. Nederlands Kampioen Bart van Bemmelen had bij de 12-13 jarigen een megavoorsprong. Het spreekt dan ook
voor zich dat hij er met de 1e plek
vandoorging. De 2e plaats was zeer
welverdiend door Jurre Overwater. Mats de Bruin en Roberto Blom
werden bij de 15-16 jarigen in alle
drie de manches 2e en 4e. Tristan
van der Ham werd bij de boys 17+
helaas laatste. In de 2e manche
was er bij de 6-7 jarigen direct na
de eerste heuvel een valpartij. Jur
de Beij fietste er gelukkig nog net
omheen en werd 1e. Bij de 7-8 jarigen reed de fanatieke Rens Grommel zich naar de 1e plek.
8-9 jarigen
Brian Worm werd bij de 8-9 jarigen
eerste met een ruime voorsprong op
de overige rijders. Bij de 12-13 jarigen trakteerde Joey Nap het publiek
op een paar mooie sprongen. In al-

le 3 de manches zat Mitchell Vink
Joey goed op de hielen. Joey werd
1e en Mitchell 2e. In de 3e manche
werd Ferdi Cevahir bij de 8-9 jarigen 1e, Sten Fuite kon er goed bijblijven en ging er uiteindelijk met de
3e plek vandoor. Sem Knook werd
bij de 9-10 jarigen in alle 3 de manches 4e. Alex van Driel stond tijdens
de herkansing aan het starthek. Hij
moest gaan strijden voor een plek
in de B-finale. Dit lukte hem gelukkig. Hij kwam als 4e over de finish.Tijdens de halve finale lukte het
gelukkig Svenno van Kleij om zich
te plaatsen voor de A-finale. Ook
Maarten van der Mast, Bart van
Bemmelen, Jurre Overwater, Joey
Nap en Mitchel Vink plaatsen zich
voor de A-finale. De uitslagen van
de finales: Boys 06 - Girls 07: A-finale 2- Bo Versteeg, 3- Jur de Beij, 4- Jayden Bregita Boys 07 - Girls
08: A-finale 1- Alec van der Mast,
2- Rens Grommel, 3- Joel Rijneker,
6- Jeffrey Zwart, 7- Jessy Soede, 8Bas van der Linden; B-finale 2- Jordi Maijenburg, 4- Luuk van Diemen,
6- Joost Burgers Boys 08 - Girls 09:
A-finale 1- Ferdi Cevahir, 3- Brian
Worm, 8- Sten Fuite; B-finale 4- Ian
Jonkman Boys 09 - Girls 10: A-finale
3- Max de Beij, 6- Jens van Diemen,
8- Sem Knook Cruisers: A-finale 2Sven Wiebes, 4- Mike Veenhof Boys
10 - Girls 11: A-finale 5- Svenno van
Kleij; B-finale 4- Thor Hartman, 5Jesse Versteeg, 7- Bram Klinkhamer Boys 11- Girls 12: A-finale 1Maarten van der Mast,5- Jimmy van
Woerkom, 6- Gianni Bruns; B-finale
4- Joeri Nap Boys 12 - Girls 13: A-finale 1- Bart van Bemmelen, 2- Joey
Nap, 5- Jurre Overwater, 6- Mitchell
Vink; B- finale 7- Alex van Driel Boys
13 - Girls 14: A-finale 1- Scott Zethof,8- Mike Treur; B-finale 3- Max
Bouwmeester, 4- Roy Schouten, 5David van der Scheer, 6- Stef van
Wijngaarden Boys 14 – Girls 14: Bfinale 2- Bas van Kuijk, 3- Mitch
Bruns, 4- Lisa Bouwmeester Boys
15- 16: A-finale 2- Mats de Bruin, 4Roberto Blom; B-finale 1- Jaivy Lee
Vink Boys 17+: A-finale 6- Tristan
van der Ham De volgende wedstrijd
is zondag 20 mei tijdens de BMX
West Competitie in Bussum.
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Uithoorn - Organisatoren Nico Plas en Pierre Veenhof hebben dit
jaar het zeevissen in een nieuw jasje gestoken. Nico Plas heeft
het stokje geheel overgedragen aan Pierre.
Nico (dit jaar alweer 85 geworden) vond dat het welletjes
geweest was, het werd tijd voor de nieuwe generatie om het
voort te zetten. Daarom Nico (de man van het eerste uur): heel
veel dank voor jouw jarenlange inzet en het organiseren van
het wad vissen! Je bent een geweldige man die we nooit zullen
vergeten. En als je nog eens mee kan, dan komen we je halen,
met de bus natuurlijk.
Verzamelen
Na zich jaren bij Pierre thuis te hebben verzameld ging het dit
jaar wat anders. Iedereen kreeg via de mail of telefoon te horen:
verzamelen om 05.30 uur in café De Gevel. Daar waar Jacqueline
(die overigens deze dag jarig was (hiep hiep hoera) een overheerlijk
bak koffie voor ons maakte. Om zes uur zou de bus komen van
Van der Laan, geregeld net als elk jaar door Jos Dekker (Jos, het
was weer perfect geregeld, alsnog bedankt!). De bus was stipt
op tijd wat we altijd gewend zijn bij deze onderneming. Nadat
alle 35 mensen in de bus zaten konden we aan de reis (ongeveer
anderhalf uur) beginnen naar Harlingen, naar ons tweede seizoen
met het schip de ‘Twee Gebroeders’ waar Henk en Annet ons weer
de hele dag zullen verwennen met een natje en een droogje. We
arriveerden om 7.30 uur bij de boot waar de koffie al weer klaar
stond en we meteen konden vertrekken richting vis.
Zeepieren
Na enige tijd te hebben gevaren ging het schip voor anker en
konden de eerste zeepieren op zoek naar de eerste vissen.
De eerste vangst hadden we al te pakken en dat was mooi en droog,
weer geen 20 graden maar toch beter dan het jaar ervoor. Na 15
minuten was het raak. Jim haalde de eerste vis binnen. Het zag er
veelbelovend uit voor die dag: al zo vroeg vis komt niet vaak voor.
Na nog een uur te hebben gevist, werd er niks meer uitgehaald,
op een enkel krabbetje na, dat steevast elk jaar wel gevangen
wordt. De schipper riep ‘hengels binnen, we gaan verkassen maar
heb geduld, we hebben twee leerling-schippers aan boord die
wat praktijkexamens krijgen.’ Na wat boeien te hebben omzeild
konden we het anker weer uitgooien om de volgende vis binnen
te halen.
Het ging al een stuk beter dan op de eerste stek, er werd vis
gevangen, in totaal 16 stuks. Niet veel, maar toch vis. Beneden in
de gezellige ambiance maakten Annet en Henk het ieder naar zijn
zin, er werd genoten van de heerlijke uitsmijters en hamburgers
en broodjesbal. Bij een gezellig muziekje werd er gelachen en een
kaartje gelegd en een heerlijk biertje gedronken. Aan het einde
van de dag reikte de schipper weer prijzen uit voor de eerste en de
laatste vis (die laatste werd gevangen door Ben).
De Gevel
Na nog wat drankjes genomen en afscheid te hebben genomen
van Annet en Henk gingen we terug naar Uithoorn waar we
aankwamen bij Café De Gevel. Josefine en Eef en Anneke
verwelkomden ons, je raadt het al: weer met lekkere drankjes.
Het feest kwam weer op gang en er werd volop gezongen en
gedronken en gedanst. Rond zeven uur was het lekker smikkelen
van de sateetjes die Eef en Josefine voor ons hebben klaargemaakt:
ze smaakten heerlijk, meiden!!
Deze dag ging niet voor niks voorbij en werd mogelijk
gemaakt door enkele sponsoren. Bij dezen dan ook dank aan
aannemingsbedrijf Ad Staat, Café De Gevel, Kees Stokman en
Primera. Mannen en vrouw: ik vond het weer heerlijk om het
dit jaar weer tot een groots succes te maken en op naar volgend
jaar voor het jubileum van 25 wad visjaren. Bedankt!
Pierre Veenhof en Nico Plas!
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De Vinken D1 neemt
revanche op Fiducia

Clubtoernooi Space Shuttle afgesloten
De Ronde Venen – Vorige week
maandag op Koninginnedag werd
het clubtoernooi van badmintonvereniging Space Shuttle afgesloten
met een spetterende finaledag. De
door een zeer deskundige commissie samengestelde heren-, damesen mixkoppels hebben het de afgelopen weken tegen elkaar op moeten nemen tot alleen de sterksten
overbleven. Deze koppels zorgden

ervoor dat het aanwezige publiek
kon genieten van een paar zeer
hoogwaardige badmintonpartijen.
Vanwege de niveauverschillen is besloten om de deelnemers onder te
verdelen in twee groepen: recreanten en gevorderden.
Bij de recreanten is de damesdubbel gewonnen door Mariëlle Heimeriks en Lianne Maat. De herendubbel werd gewonnen door Karel Kruk

en Gert Mink en bij de mix werden
Mike Cheung en Carroll Dorlandt
kampioen.
Bij de gevorderden werden Peter
Benoist en Tomas Weterings kampioen bij de herendubbel, de damesdubbel werd gewonnen door Jolien Balke en Sandra Mast. Bij de
mix namen Eko Djajawasita en Simone Rossing de wisselbeker mee
naar huis.

Vinkeveen - Voor de zesde keer (!)
dit seizoen moest het De Vinken D1
korfbalteam dit weekend aantreden tegen Fiducia D1. Met wisselend succes werden de eerdere ontmoetingen afgesloten. Enkele weken geleden trok Fiducia in Vinkeveen met 9-11 aan het langste eind.
Er stond voor de jonge Vinkeveners
veel op het spel, want bij verlies
zouden ze ook uitgeschakeld zijn
voor het kampioenschap.
Omdat de ploegen en de coaches
elkaar zo goed kennen, is het ook
een beladen wedstrijd en wordt er
vaak op het scherpst van de snede gestreden. Zo ook nu weer. Zonder Luka van der Vliet, maar met
Zoë van Dasler, Celine Leeflang,
Finn Kroon en Menno de Graaff in
de eerste aanval en Annabel Mulckhuyse, Tessa Stoof, Dylan Bras en
Thomas Duikersloot in de verdediging, begon De Vinken aan een memorabele wedstrijd. Coach Ingrid
Hagenaars had de spelers op het
hart gedrukt om goed voor te verdedigen, bij balverlies het de tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken en om in de aanval de bal lekker rond te spelen.
Begin voor Fiducia
Het begin van de wedstrijd was duidelijk voor Fiducia. In de eerste de
beste aanval, die ruim een minuut
duurde, kreeg het kans op kans. Een
score bleef echter uit. Van het plan
om zelf goed rond te spelen, kwam
maar weinig terecht. Tegen de verhouding in kwam De Vinken, dat
gesponsord wordt door Jumbo Vinkeveen, na enkele minuten toch op
voorsprong. Goed samenspel tussen Zoë van Dasler en Celine Leef-

lang bracht de laatste in scoringspositie en die kans liet ze zich niet
ontglippen: 0-1. Enkele minuten later waren het de heren die hun tegenstander verschalkten. Menno de
Graaf scoorde na een slimme bal
van Finn Kroon de 0-2. Een gelijkopgaande strijd ontspon zich. De aanvallen van Fiducia waren weliswaar
langer en gevarieerder, maar ook De
Vinken kreeg meer en meer kans op
een score. Nog voor de vakwisseling
was het Fiducia dat toch op gelijke
hoogte kwam: 2-2.
De Vinken doeltreffender
Na de vakwisseling hetzelfde spelbeeld. Fiducia kwam dan ook terecht op een 3-2 voorsprong. De
Vinkeveners lieten het daar niet bij
zitten. Nadat Dylan Bras zijn tegenstander verschalkte was het Annabel Mulkhuyse die tweemaal van
dichtbij scoorde: 3-5. De verdediging hield het vervolgens keurig
dicht en met deze stand werd de
rust bereikt.
Met Ravi Brockhoff op de plaats
van Finn Kroon was De Vinken er in
de tweede helft op gebrand om de
overwinning mee naar huis te nemen. Na de 3-6 van Ravi Brockhoff
leek er voor De Vinken geen vuiltje
aan de lucht. De ploeg speelde lekker en benutte de kansen goed. Iets
dat Fiducia naliet. Maar op het moment dat de strijd gestreden leek,
knokte Fiducia terug. Na de 4-6
werd het een minuut later zelfs 5-6.
Fiducia was weer helemaal terug in
de wedstrijd.
Onsportieve wissel
Het laatste kwart zou, zoals gebruikelijk, de beslissing brengen. Dylan

Bras bracht van afstand het verschil
weer op twee doelpunten. Minuten
verstreken en de druk op de Vinkeveense verdediging werd groter en
groter. Zeker toen Fiducia ook nog
een boomlange invalster in het spel
bracht, een speelster uit een hogere leeftijdsklasse. Iets wat dan misschien wel volgens de regels is,
maar niet als erg sportief wordt gezien. Zeker niet in een jeugdklasse waar de kinderen 11/12 jaar zijn.
Het Vinkenpubliek liet dat dan ook
merken, maar werd weggehoond
door het thuispubliek dat haar ploeg
fanatiek aanmoedigde. Fiducia stelde deze invalster op onder de paal
en er werd veelvuldig geschoten.
De 6-7 kon dan ook niet uitblijven.
Aan het aanvalsvak van De Vinken
was het de taak om in deze omstandigheden rustig te blijven. Met nog
twee minuten te gaan bracht Dylan
Bras opluchting aan Vinkeveense zijde: 6-8. Maar de vreugde was
van korte duur, want in de eerste de
beste tegenaanval werd het 7-8. In
de laatste (zeer) lange minuut werd
de druk groter en groter, maar gelukkig waren de schoten niet zuiver
genoeg.
Celine Leeflang die de ondankbare
taak op zich had genomen om tegen
deze invalster op te boksen, weerde
zich uitstekend en wist zelfs de laatste beslissende bal te onderscheppen. Bij het uitspelen naar de aanval
floot de scheidsrechter eindelijk af
en waren de punten voor De Vinken.
Blijdschap alom aan Vinkenzijde.
Terechte blijdschap, want er werd,
zeker in het laatste gedeelte, gestreden om elke bal en zo werd er op
sportieve wijze revanche genomen.

CSW F2 heeft het lastig in
derby tegen Argon F2
Wilnis - Zaterdag 5 mei zat het
voetbal er weer bijna op voor deze periode. Het was voor de jongens van CSW F2 een seizoen waarin ze veel geleerd hebben. De vorige periode werd nog bijna alles gewonnen, en dan ook nog vaak met
groot verschil. Dat gaat momenteel wel even anders. Zo ook afgelopen zaterdag, waarop CSW thuis
tegen Argon speelde. De uitwed-

strijd was nog met 1 doelpunt verschil door CSW verloren, maar de
jongens wisten deze wedstrijd het
thuisvoordeel niet uit te buiten. Ondanks goed spel van onder anderen Rob, die weer onvermoeibaar op
jacht naar de bal ging. En Thijs A.
die goed stond te keepen, maar helaas niet altijd veel hulp kreeg van
zijn verdediging. Argon bleek sterk
in de lucht, en goed in het verove-

ren van de bal. Zij hadden dan ook
een groot deel van de tijd de controle over de wedstrijd. Eindstand: 0-6.
Komende week speelt CSW F2 de
laatste wedstrijd. Als ze die winnen
is dat een mooie afsluiting voor het
team dat de volgende periode mogelijk in een andere samenstelling,
maar in ieder geval grotendeels als
E-pupillen verder zal gaan.
Foto’s: sportinbeeld.com

TVM Heren 2 Zondag
deelt de punten
Mijdrecht - Afgelopen zondag
speelde Heren 2 van TVM zijn derde
competiewestrijd. Dit keer uit tegen
Vechtlust 2 in Utrecht. Voor zondag
stonden ze 6e in de poule van 8,
dus alle punten die gehaald konden
worden waren zeker niet overbodig.
Door de sponsoring van Groep Xtra
konden de heren keurig in mooie
teamkleding aantreden. Om 10.00
uur ging de eerste partijen de baan
op, de eer was aan Jasper Werk-

hoven en Jarno Kokkelink. Na een
slecht begin kwam Jasper net te laat
op gang om de eerste set te winnen
en verloor die met 6-4, de tweede
set won hij makkelijk met 6-3, helaas verloor hij de laatste set met
6-0. Jarno was wat onfortuinlijk, hij
bouwde de punten mooi op maar
wist ze niet te maken, hij verloor met
6-3, 6-3. Als derde en vierde gingen
Rolf Gigengack en René de Haan de
baan op. Rolf wist met redelijk ge-

Polderbedevaartsfietstocht
op Hemelvaartsdag
Regio - De supportersvereniging
Nes a/d Amstel organiseert volgende week donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) de jaarlijkse Polderfietstocht.
Dit is al jaren een traditie en er is
opnieuw een prachtige route uitgezet. Speciaal in de route zijn de
kleine ‘bedevaartsplekken’ opge-

nomen die een speciaal stukje historie vormen in het prachtige polderlandschap rond Nes a/d Amstel, Uithoorn en de Meije. Tussen
9.30 uur en 12.00 uur kunnen deelnemers starten vanuit het Dorpshuis
‘de Nesse’ aan de Pastoor van Zantenlaan in Nes a/d Amstel. Tevens
kan er gestart worden bij restau-

mak zijn tegenstander met 6-3, 6-4
de baan af te zetten. René had er
echter drie sets voor nodig: na de

eerste set te hebben gewonnen verloor hij, na 2 matchpoints te hebben gehad, toch de tweede set en
kwam het aan op de derde set. Na
een spannende derde set wist hij
toch aan het langste eind te trekken. Na de singles was het in totaal
2-2 en werden de dubbels nog gespeeld. Beide dubbels eindigden in
een driesetter. Jasper en Jarno trokken in hun dubbel aan het langste
eind, helaas verloren Rolf en Rene
hun dubbel. In totaal werd het 3-3,
keurig de punten verdeeld. Het was
niet wat ze van te voren bedacht
hadden. Ze hopen maar dat andere
tennisclubs wat punten hebben laten liggen.

rant ‘het Rechthuis’ aan Schans 32
in Uithoorn. Er kan gekozen worden
uit twee afstanden. De langste route is ruim 50 kilometer lang. De korte route zit er na ongeveer 30 kilometer op. In de route zijn veel mooie
en rustige fietspaden en wegen opgenomen in het poldergebied. De
tocht komt langs diverse bezienswaardigheden. U komt op plekjes
waar u nog nooit bent geweest!
Er wordt gezorgd voor voldoende rust- en ‘opsteekplaatsen’ zodat
de polderfietstocht zeker geschikt
is om met het gehele gezin te vol-

brengen. Tijdens de tocht zal aan de
meefietsende en meerijdende kinderen een gratis versnapering worden aangeboden. Het traject biedt
ook voor de meer doorgewinterde
trimmer een gevarieerde trainingsrit. De inschrijfkosten bedragen vijf
euro per persoon met kortingen
voor kinderen. Met de opbrengst
van de tocht wordt het jeugdwielrennen van WTC ‘de Amstel’ ondersteund. Het volbrengen van de tocht
wordt beloond met een fraaie herinnering. Wilt u meer informatie, bel
dan naar 06-53350862.

Korf4School-toernooi bij De Vinken
De Ronde Venen - In januari heeft
korfbalvereniging De Vinken diverse basisscholen in de gemeente benaderd om te vragen naar de mogelijke interesse voor een volledige
kosteloze korfbalpaal op het schoolplein. De scholen in de dorpskernen
Vinkeveen, Baambrugge, Wilnis en
Abcoude hebben deze brief ontvangen. Omdat buurvereniging Atlantis in Mijdrecht gehuisvest is zijn de
scholen in Mijdrecht niet benaderd.
Zeven scholen hebben positief ge-

reageerd. Dit betreft CNS de Schakel, OBS de Pijlstaart en RKBS SintJozef in Vinkeveen en de OBS Piet
Mondriaan, de Paulusschool, de Piusschool en de CNS in Abcoude.
Deze scholen zullen over enkele
weken de korfbalpaal geplaatst krijgen. De betrokken scholen krijgen
tevens twee korfballen cadeau. Ook
heeft het Vinkenbestuur besloten
dat er eenzelfde korfbalpaal op het
grasveld naast de eigen clubkantine zal komen. Eind maart zijn er

acht korfbalpalen besteld bij Gouda Constructie B.V. in Moordrecht.
De eerste korfbalpaal is begin juni
op het schoolplein te bewonderen.
Toernooi
Om Korf4School nog meer inhoud te geven is een speciaal Korf4School-toernooi
georganiseerd.
Dit toernooi vindt plaats op vrijdag
18 mei a.s. op de korfbalvelden van
De Vinken in Vinkeveen. Alle scholen die het aanbod kregen voor een

korfbalpaal op het schoolplein, kregen ook een brief om de leerlingen
uit te nodigen voor dit speciale korfbaltoernooi. Inmiddels zijn 140 aanmeldingen binnen van de zeven betrokken scholen. Het Korf4Schooltoernooi zal qua insteek grotendeels
overeenkomen met het schoolkorfbaltoernooi dat De Vinken al jaren
organiseert. Dat wil zeggen korfbalwedstrijdjes en afwisselend: sneldoelen, estafettes lopen en een hindernisbaan. Alle teams zullen op het
toernooi monokorfbal spelen. Een
mooi moment om met de korfbalsport kennis te maken.

Tweehonderdste lid in het
zonnetje bij Bowling Mijdrecht
Mijdrecht - Na de brand, op 4 december 2002, zijn vele leden van
Bowling Mijdrecht gestopt.
De vereniging ging van ruim 300 leden terug naar 129. Op 26 september 2010 werd de eerste bal gegooid in Bowling Mijdrecht, na een
afwezigheid van bijna 8 jaar. Nu,
mei 2012, hebben ze ruim 200 leden. Het 200ste lid, Mirjam CasseeGeusebroek, werd door de vereniging begroet met een bos bloemen
en een gratis lidmaatschap voor een
seizoen. Namens het Bowlinghuis
kreeg zij een etentje aangeboden
voor twee personen. Voor de bowlingvereniging loopt het seizoen ten
einde.

Op 21 mei is er nog de voorronde
van het afsluittoernooi. En op 29
mei zijn er de finale van het afsluittoernooi en de finale van de houseleague. De kampioenen van elke
speelavond spelen op deze avond
tegen elkaar voor het alloverkampioenschap van de vereniging.
Op 8, 9 en 10 juni zijn de Nederlandse Kampioenschappen 50+ dubbel
in Bowling Mijdrecht.
Vanaf 27 augustus speelt de Bowling Vereniging weer wekelijks haar
competitie. Vanaf september wordt
ook weer de bedrijvenleague gespeeld. Informatie voor beide evenementen kunt U krijgen via
info@bvmijdrecht.nl
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Seizoen zit erop voor
Argon voetbaldames DA1

Mijdrecht - De laatste wedstrijd is
gespeeld en met een overwinning

van 4-0 op WV-HEDW in Amsterdam, is Argon DA1 op een mooie

tweede plaats geëindigd in de voorjaarscompetitie.
Argon ging vanaf de eerste minuut
vol in de aanval en zette meteen
druk op de tegenstandsters waardoor er een aantal mooie kansen
ontstond, spits Kim wist zichzelf
vrij te spelen en na een mooie rush
tot bijna aan de achterlijn scoorde zij zelf de 0-1 in de verre hoek.
Voor de rust lukte het niet de voorsprong te vergroten, maar lukte het
WV-HEDW ook niet gevaarlijk voor
het Argon doel te komen. Dit vooral door het goede werk op het middenveld van Sally, Anouk, Mirte en
Denise die door kort te dekken en
druk te zetten weinig ruimte weggaven en door de superverdediging
met Noella, Jacqueline en Esmeralda onder leiding van aanvoerster
Daisy stonden als een vesting. Het
enkele schot op doel die zij konden
geven werd met gemak door Argons
keepster Patricia gepakt.
Na de rust en de limonade leek
WV-HEDW even iets beter uit de
kleedkamer te komen, maar de Argondames, nu met versterking van
Nicole en Melanie, waren weer snel
bij de les. Een uitbraak van Sanne
die met een sliding uit de dekking
vandaan kwam en met een halve
draai de 0-2 scoorde. Niet lang daarna kon zij op aangeven van “keep”
Nicole ook nog het 3e doelpunt scoren. In de laatste minuten werd Kim
gewisseld en kwam Maartje er voor
haar in om voor de 2e keer dit sei-

zoen onder luid gejuich en applaus
van haar teamgenoten nog 5 minuten in de spits te staan. Maartje wist
meteen wat ruimte voorin te maken
waardoor in de slotfase Nicole een
strakke pass van Mirte op de borst
aan kon nemen en de bal in de verre hoek schoot waarmee zij de eindstand op 0-4 bracht.
Gewonnen
Na een aarzelende start in september was voor de winterstop al duidelijk dat dit team van 18 dames door
Inge Reurings gestart en waarvan
12 voor het eerst competitievoetbal spelen, al heel aardig op elkaar
ingespeeld raakten. De debutanten in het team hebben in een krap
jaar tijd een enorme groei doorgemaakt en stonden aan het einde van
dit seizoen op het veld alsof ze al jaren elke zondag aan de bak moeten.
In de laatste 3 wedstrijden, die ook
alle 3 werden gewonnen, hebben
ze dit met goed en verzorgd voetbal
laten zien. Dit natuurlijk met hulp
van de meer ervaren speelsters van
wie er een paar nog maar onder de
twintig zijn. En natuurlijk ook door
de trainers van dit seizoen Sharmilla, Robert en Utku. Ze kijken met
goede moed uit naar het volgend
seizoen, waarin het team jammer
genoeg Petra van der Wilt zal moeten missen. Hopelijk is Anouk van
Westrop dan weer voldoende hersteld van haar knieblessure en men
is zeer benieuwd naar de voetbal
verrichtingen van verzorgster Deborah die na de zomer ook de stoute
(voetbal)schoenen aan zal trekken.
Speelsters die interesse hebben om
op zondag bij Argon te voetballen
kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat van Argon via wedstrijdsecretaris.dames@svargon.nl

Argon D pupillen naar
FC Utrecht-Vitesse
Mijdrecht - Argon had van FC
Utrecht 60 kaarten gekregen voor
de wedstrijd FC Utrecht–Vitesse.
Besloten werd dat de niet selectie
D pupillen hiervan gebruik konden
maken. Op woensdag 2 mei gingen
dan ook spelers en begeleiders van
de D3, D4, D5 , D6 en D7 naar Galgewaard. Het was een leuke open
wedstrijd met veel balverlies en
kansen voor beide ploegen. Daardoor werd het een spannende wedstrijd voor de neutrale toeschouwers. De Argonauten hadden een
prima zicht op één van de doelen
en dus op de doelpunten. Ook zaten ze vlak bij het FC Utrecht sfeervak, dus bij elk doelpunt van FC
Utrecht was het gejuich uit dat vagoed te horen. De Vitesse supporters lieten ook van zich horen, maar

die waren ver in de minderheid. Tijdens de wedstrijd werden regelmatig op grote schermen de tussenstanden van de andere eredivisie
wedstrijden doorgegeven. Steevast
werd de stand van Ajax-VVV met
veel boegeroep ontvangen (behalve
door de Argonauten).

Feest
Het feest na afloop was hevig en
ook nu weer bleek dat conditie

een belangrijke factor is om tot het
gaatje door te gaan.
Foto’s: sportinbeeld.com

De jongens hebben vooral genoten van het uitje en de belevenis
van het zijn in een echt stadion en
live naar de wedstrijd kijken. Na
de wedstrijd wist één van de jongens te vertellen dat 61 mensen
hun Bluetooth aan hadden staan,
en dat zegt dan weer wat over het
niveau van de wedstrijd... Eindstand van de wedstrijd was 2-2. Volgens de jongens is de actie zeker
voor herhaling vatbaar.

Argon ziet goed seizoen
beloond: kampioen!
Mijdrecht - In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen tegen FC VVC
uit Nieuw Vennep heeft Argon geen
moment de indruk gewekt dat het
kampioenschap hen zou ontglippen. In een sportieve wedstrijd werd
de match eigenlijk al binnen twintig minuten beslist en toen tien minuten voor rust het al 0-3 werd konden de champagneflessen en kampioenshirtjes al richting dug-out
worden getransporteerd. Vanaf elf
meter scoorde VVC nog wel tegen
maar vier minuten na rust stond de
1-4 op het denkbeeldige bord en
kon Argon de wedstrijd gecontroleerd uitspelen.

Bliksemstart
Op een winderig bijveld had Argon al binnen de minuut op voorsprong kunnen komen, Lesley Groenen brak door op links maar zag zijn
inzet vervolgens rakelings langs de
tweede paal schuiven. Echter na
tien minuten was het wel raak, een
vrije trap van ver buiten het strafschopgebied werd door Stefan Tichelaar loepzuiver laag in hoek geknald, onhoudbaar voor doelman
Kenny de Jong, 0-1.
Nadat FC VVC na een counter op
de paal had geknald was het binnen twintig minuten al 0-2 voor Argon, het deze middag gouden duo
Tichelaar/Van Hellemondt stond opnieuw aan de basis. Een voorzet van
Stefan Tichelaar werd door de goed
meegekomen Vincent van Hellemondt bij de tweede paal ingetikt.

Direct na het doelpunt moest Alan
Doorson geblesseerd afhaken, zijn
plaats werd ingenomen door Rik
Schalkwijk. Tien minuten voor rust
viel het doek definitief voor de gastheren toen een kopbal van Vincent
van Hellemondt na een vrije trap van
Stefan Tichelaar voor de 0-3 zorgde. Daarna kreeg VVC een paar mogelijkheden, zo schoot Bart Klootwijk over en ook bij een vrije kopkans mikte hij te hoog. Ook een poging van dichtbij van Barend-Jan
van Groeningen verdween richting nieuwbouwwijk. In deze fase ging Argon even mee met spelpatroon van de tegenstander, een
vrije schietkans van Albert Mens
ging over en Rik Schalkwijk schoot
even daarna naast. Een combinatie tussen Mens en Van Hellemondt
werd door doelman De Jong onschadelijk gemaakt. Op slag van
rust scoorde VVC het enige tegendoelpunt van deze wedstrijd, een
duwfout van Remco von Lindheim
was voor scheidsrechter Den Ouden aanleiding om de bal op de stip
te deponeren. Vaste penaltynemer,
de 19-jarige Mitchell Griekspoor,
schoot namens de thuisploeg onberispelijk in: 1-3.
Tweede helft
De hoop van de thuisploeg op de
aansluitingstreffer werd al na vier
minuten de grond ingeboord, het
duo Tichelaar/Van Hellemondt sloeg
wederom toe. Een vrije trap van Stefan Tichelaar werd na een stuiter

door Vincent van Hellemondt tegen het net geschoten, 1-4. Nadat Lesley Groenen op doelman De
Jong was gestuit kwam Rick Verweij (na twee maanden blessureleed) de plaats innemen van Remco von Lindheim. De invalsbeurt
van Verweij had ongetwijfeld meer
glans gekregen toen hij in de buurt
van de VVC doelman opdook, maar
zijn poging werd verijdeld. Vervolgens was er een applauswissel voor
Tichelaar, René Legters nam z’n
plaats in. Daarna kwam er een fase waarin de ook deze wedstrijd ongrijpbare Lesley Groenen weer in
beeld kwam. Eerst was er een vrije
trap maar die ging rakelings over
en even later verscheen Groenen,
op aangeven van Adil Kamil, alleen
voor de VVC goalie maar die had
geen zin om een vijfde treffer om z’n
oren te krijgen. De rol van Argondoelman Bas van Moort bleef deze
middag beperkt, slechts bij vangballen en een enkele redding moest hij
in actie komen.
Argon eindigt met negen man
Toen tien minuten voor het eindsignaal Albert Mens geblesseerd naar
de kant moest en alle drie de wissels verbruikt waren stond Argon
met tien man op het veld. Even later moest ook Rick Schalkwijk naar
de kant en waren er nog maar negen. Maar FC VVC kon van de tweeman-meer situatie niet profiteren
zodat de stand (1-4) ongewijzigd
bleef.

Goede gastheer
FC VVC toonde zich een goed gastheer, naast een sportieve tegenstander maakte ook Louis Hollander, ex-voorzitter, z’n opwachting
namens het bestuur van VVC. Hij
feliciteerde Argon en introduceerde de heer Vlietman van de KNVB
West 1. Deze reikte de (goudkleurige) eremedailles uit aan spelers
en begeleiding van Argon en wenste hen succes in de tweede klasse.
Argon bereikte het kampioenschap
met nog één wedstrijd te gaan, zaterdag a.s. thuis tegen SCW. Het
heeft nu 60 punten bijeen gesprokkeld, scoorde 75 maal en kreeg er
29 te slikken. Het verloor driemaal,
van NFC, Roda’23 en RKAVIC. Argon voelde voortdurend de hete
adem van Haarlem Kennemerland
in de nek maar wist deze concurrent wel tweemaal te verslaan. In de
driejarige trainerscarrière van Jack
Honsbeek was dit zijn eerste kampioenschap.

Gijs Rijneveld ook biljartkampioen De Hoef

G-team & Zondag 1 Argon
spelen dinsdag minitoernooi
Mijdrecht - Komende dinsdagavond 15 mei speelt Argon Zondag
1 samen met het G-team het jaarlijkse minitoernooi op het Sportpark
van sv Argon. Het belooft zoals al-

tijd een gezellige happening te worden waar vooral de G-spelers naar
uitkijken. Zoals altijd worden de Gspelers en de Zondag 1 spelers in
4 teams opgedeeld, waarna ze in 3

sessies van 15 à 20 minuten gaan
bepalen wie de sterkste is.
U bent allen van harte welkom om
de spelers aan te moedigen. Ze beginnen om 19.30 uur.

De Hoef - Voor Gijs Rijneveld is het
sportief gezien een zeer succesvol
jaar. Nadat hij dit jaar al diverse titels in de wacht had gesleept, mag
hij zich nu ook de ‘kampioen van De
Hoef’ noemen. De geboren Hoevenaar was al winter en voorjaar kampioen en moest in de finale alleen
nog de kampioen van de avondploeg verslaan. Allereerst moesten
Ron Blom en Hein Bosman nog uitvechten wie het in de finale mocht
opnemen tegen Gijs. Dit werd in het
voordeel van Ron Blom beslecht.
De finalewedstrijd werd afgetekend gewonnen door Gijs Rijneveld,
waardoor hij inmiddels de vijfde op
één volgende kampioen van de vereniging is.
Tevens werden er ook nog de finales
van de triatlon afgewerkt.
Hiervan waren de finalisten: voor de

middagploeg Gerrit Hoogendoorn,
Kees van de Jagt, en Johan Loman,
en voor de avondploeg Harry van
Blokland, Willem Voortman en Ted
Telkamp.
Dit bleef tot de laatste wedstrijd
spannend, maar werd met nipt ver-

schil van 13–11 door de middagploeg gewonnen.
Al met al was dit weer een uitermate succesvol en gezellig jaar, en hopen dat iedereen weer na de zomer,
gezond en vol goede moed, het komende seizoen in mag gaan.
Tijdens de eerste wedstrijd werd
ook nog een driebande-demonstratiewedstrijd gegeven door Bertus
Loogman en John van Dam, die in
een mooi gelijkspel eindigde.
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Hertha D1 verliest van
Nederhorst
Vinkeveen – Afgelopen zaterdag
was de laatste competitiewedstrijd
van het seizoen thuis tegen Nederhorst. Om 09.45 uur werd afgetrapt
op veld 5 onder de prima leidende
scheidsrechter Gerard van Boksel.
Jay was op vakantie, Jeroen geblesseerd maar Levi kwam D1 zaterdag
wederom versterken, TOP Ze begonnen aardig aan de wedstrijd en
Nederhorst werd vastgezet op eigen
helft en kwam er eigenlijk alleen uit
met lange ballen op hun twee spitsen. SV Hertha kreeg wel een aantal mogelijkheden via corners maar
echt grote kansen kregen ze niet
te zien de eerste helft. Het offensief was na 15 minuten over. Daarna
was het allemaal erg tam van beide kanten, geen beleving, te snel de
lange bal spelen en weinig rust aan
de bal om aan goed voetbal te ko-

HVM overklast Vianen
Mijdrecht - Zondag speelde HVM
thuis tegen Vianen. De thuisploeg
was oppermachtig en won gemakkelijk met 9-1. Bij de Mijdrechtenaren is verdediger Koen Meijer de
rest van het seizoen uitgeschakeld,
in de wedstrijd van twee weken geleden brak hij een vinger. Junior
Joost Lugtmeijer viel voor hem in.
Een groot gedeelte van de wedstrijd
bestond uit eenrichtingverkeer naar
het Vianense doel. Binnen tien minuten verzilverde Tom Günther twee
strafcorners. Kort daarna werd Vianen uit een counter gevaarlijk, maar
keeper Redmar Stienstra voorkwam
met een spectaculaire actie de aansluitingstreffer. Een kwartier na het
begin maakte Arjan Blommaert 3-0.
Twee treffers van Mats Kaas zorgden voor een 5-0 ruststand.

men. Ruststand was dan ook 0-0.
Na rust duidelijk een beter Nederhorst, Hertha kwam er niet echt
lekker meer uit. Nederhorst kreeg
kansjes maar Bas hield het D1-team
op de been en zo liep de wedstrijd
naar het einde toe, toch nog een
corner voor Nederhorst in blessuretijd en ja hoor, via een aanvaller
van Nederhorst ging de bal alsnog
tergend langzaam het doel in, 0-1.
Ze verloren deze wedstrijd dus met
0-1. Het is eigenlijk een mooi seizoen geweest voor Hertha D1, spelers hebben zich prima ontwikkeld
en er was veel plezier en daar gaat
het eigenlijk ook om. Nu nog de selectietrainingen en wedstrijden met
de nieuwe teams en op zaterdag 19
mei hebben ze nog een middagtoernooi bij PVCV in Vleuten. En daarna Texel!

Niet rustig
Na de rust deed HVM het niet rustiger aan, al in de tweede minuut
scoorde Thom Fokker uit een strafcorner. Minder dan een minuut later

maakte Tom Günther vallend vanaf de achterlijn zeer fraai zijn derde doelpunt, met een achterwaarts
schot. Even daarna kreeg Vianen
een strafcorner, die ongelukkig via
de voet van Tim Mantel naast ging.
De terechte strafbal was onhoudbaar.
Lang bleef het 7-1, hoewel HVM
sterk bleef aanvallen. Thom Fokker kreeg een aantal goede kansen,
maar het vizier stond niet op scherp.
Counterend kon Vianen nog een
paar keer voor de Mijdrechtse keeper verschijnen, maar Stienstra hield
zijn doel schoon.
Pas in de laatste tien minuten kon
de thuisploeg de stand uitbouwen,
eerst via een keihard schot van Casper Slot, en daarna was het Mats
Kaas die de eindstand van 9-1
op het scorebord bracht. De keeper verwerkte een schot van Jacob
Veerhuis niet goed, waarop Kaas de
rebound kon binnenschieten. Dat
was het 75e doelpunt van HVM in
deze competitie.

AC Milan kampioen!
Wilnis - Zaterdag 5 mei, de dag dat
AC Milan kampioen kan worden.
Om 8.00 uur ’s morgens is iedereen
paraat, de spanning is van de gezichtjes af te lezen want alleen een
overwinning op tegenstander Bayern München is genoeg om kampioen te worden.
Om klokslag 8.30 uur vindt de aftrap
plaats, alle papa’s, mama’s, broer-

tjes, zusjes, opa’s, oma’s en overige familie staan gespannen langs
de zijlijn te juichen en aan te moedigen. Na een superspannende wedstrijd met veel kansen, wint AC Milan de wedstrijd met 3-1.
Trainer Moes, leider Marco, Mike v.
L., Mike E., Nick, Sem, Mark, Rick,
Bas, Hidde en Ramon: een geweldige prestatie. Gefeliciteerd.

Juventus kampioen!
Hertha F1 raakt in topvorm
Vinkeveen - De Vinkeveense voetbalspruitjes zaten dit keer afgelopen
zaterdag al om 07.00 uur in de spelersbus richting Almere.
Hertha ging dan ook furieus van
start en liet AS80 even zien hoe je
totaalvoetbal moet spelen. Mees
(Messi) trakteerde niet alleen zichzelf maar heel Vinkeveen en Waverveen op een schitterende openingstreffer met een onwaarschijnlijke
kapbeweging vooraf: 0-1.
Niels Maas maakte ook al van die
schitterende Smit-Tak sleepbewegingen. Zeker op getraind of zo. Uit
een fraaie assist van Yannick hoefde
‘Kokkie’ Rens alleen de trekker nog
maar over te halen maar dat werd

wel een good-old Ted Hagenaarsvuurpijl, zo hard: 0-2. Op het middenveld werd hard gewerkt en prima gevoetbald door invallers Jaiden
van der Sloot en Sidney Voorneveld
die je er dus prima bij kunt hebben.
AS 80 gaf nog een plaagstootje
met ene laffe counter, 1-2. Bah, wat
een anti-voetbal in Almere. Voor de
rest was Daan de Boer weer heer
en meester in en ver vóór zijn doel.
Niels Maas en een eigen doelpuntje van de polderboys, bepaalden de
eindstand op 1-4. Hoofdtrainer Loman wist al maanden dat hij goed
bezig was met z’n team en dat werd
dit keer weer eens bevestigd met
een dikverdiende overwinning.

Wilnis - Het einde van het seizoen
werd nog spannend bij de jongste
F-jeugd van CSW. Halverwege de
competitie leek het nog overduidelijk wie er zou gaan winnen. Maar
tegen het einde hebben de winnaars nog wedstrijden verloren, en
de verliezers pakten heel wat punten mee. Maar, de rekenaars onder
vaders en coaches wisten het toch
al voor de laatste wedstrijd: Juventus heeft de grote beker gewonnen. Dat ze hun laatste 2 wedstrijden dan nog verloren past wel in de

prestaties van het hele seizoen. Ook
voor de ouders is het een succes
geweest. Vroeg uit de veren op zaterdagochtend is helemaal niet zo’n
opgave als je je kind met plezier ziet
voetballen. Vooral ook als je ziet dat
ze het steeds beter gaan doen, en er
veel zelfvertrouwen van krijgen.
In de komende weken mogen alle
kinderen de beker een poosje mee
naar huis nemen om nog even na te
kunnen genieten en hem natuurlijk
overal te kunnen laten zien.

Open dag
Komende zaterdag 12 mei organiseert de kanovereniging van 11.00
uur tot 14.00 uur een open dag bij
de club aan de Herenweg 196.
Eenieder kan kennismaken met de
verschillende facetten van de kanosport. De kanosport is prima geschikt voor de recreatieve sportbeoefenaar waar de gezelligheid een
grote rol speelt. Een belangrijk deel
van dit soort kanorecreatie valt onder het begrip ‘Breedtesport’. Een
aantal van de 100 leden staat klaar
om enthousiast over hun sport te
vertellen. Zo krijg je al snel smeuige verhalen te horen over het varen in de Ardennen of welke woeste rivieren er tijdens de vakantie zijn
bedongen. Soms zijn het bloedstollende verhalen over wilde passages
met lastige keerwaters of over hoge golven en storm tijdens het brandingvaren. Of over mooie tochten
door natuurgebieden en een ontmoeting met een zeldzame purper
reiger. Tijdens de open dag wordt
er allerlei informatie gegeven over
de kanosport in het algemeen en de
kanovereniging De Ronde Venen in
het bijzonder.

Beginnersgroep voor
50+ / samen varen
Alle bezoekers van de open dag
kunnen een stukje proefvaren in
een aantal stabiele kano’s die hiervoor ter beschikking staan.

De uitslag van de laatstgespeelde
prijsklaverjasavond is als volgt:
1 Jopie de Busser
7057 pnt
2 Evert Berkelaar
6759 pnt
3 Cock Meijer
6734 pnt
4 Ed Valk
6687 pnt
5 Carla van Nieuwkerk
6659 pnt
De poedelprijs was deze avond voor
Sjaan Kolenberg met 5182 punten.
Op de volgende data zal er ook gekaart worden in Café de Merel: op
11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli.
Heeft u nog vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met Café
de Merel: (0297)263562.

René Mikkers fietst voor
Duchenne spierdystrofie

Open dag en tweedehandsmarkt bij kanovereniging

Tweedehandskajaks te koop
Tijdens de open dag is er een tweedehandsmarkt waar kano’s en kajaks te koop worden aangeboden.
Door diverse leden worden overtollige boten te koop aangeboden en
ook de club ruimt spullen op. Het
gaat om gebruikte spullen en sommige verkeren in een prima staat en
andere moeten worden opgeknapt.
De prijzen zijn daarop afgestemd.
Proefvaren kan vanaf de steiger bij
de club. Voor een klein prijsje kan je
de eigenaar worden van een kajak
en kan je zelf gaan varen langs de
mooiste plekken.

Vinkeveen - Komende vrijdag 11
mei is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43.
U dient om 20.00 uur aanwezig te
zijn, uiterlijk om 20.15 uur zal gestart worden met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden bij elkaar
opgeteld en de winnaar of winnares
is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.

Zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur

Vinkeveen - Nu de temperatuur
van het water weer warmer wordt
lonkt een kanotocht op de fraaie
Vinkeveense Plassen. Vrijwel iedereen kan zich in een kano voortbewegen en voor die mensen organiseert de kanoclub een open dag
en kunnen er tweedehands kajaks
worden gekocht.

Prijsklaverjassen in Café de Merel

Heren 1 van TVM verslaat
TV De Ronde Vener
Mijdrecht - Op een toch nog zonnige zondagmiddag was het dan
eindelijk zover: de derby tussen de
eerste herenteams van de naast elkaar gelegen tennisverenigingen in
Mijdrecht stond om 12.00 uur op
het programma: TV de Ronde Vener en TV Mijdrecht. De teams waren zelfverzekerd en gingen beide voor de winst. TVM kwam in de
eerste 2 singles al direct op een 2-0
voorsprong, maar Patrick Hengeveld
verkleinde de kloof door zijn single
te winnen en de spanning terug te
brengen naar een tussenstand van
2-1. De laatste single ging uiteindelijk toch weer naar TVM. Voor
De Ronde Vener was een gelijkspel

nog slechts het maximaal haalbare. De eerste dubbel werd in 2 sets
met duidelijke cijfers gewonnen
door TVM: 6-4, 6-1. TVM besliste
de derby daarmee de wedstrijd in
haar voordeel en voor de Ronde Vener restte niets anders dan de schade te beperken. Michael Hengeveld
en Milan van Dijk waren genoeg gemotiveerd om deze uitdaging in de
laatste wedstrijd aan te gaan en met
een knappe 6-3, 6-4 winst op een
taaie tegenstander werd de eindstand bepaald op een verdiende 4-2
overwinning voor TVM. Het was een
dag met strijd op de baan en gezelligheid tussen en na de wedstrijd.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - Op 9 september start de 7e editie van de Duchenne Heroes mountainbiketocht.
Deze intense mountainbiketocht
van 700 km in 7 dagen, gaat door
vier landen: start in Luxemburg, dan
naar België en Duitsland en de finish op 15 september is in Nijmegen
met als doel zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor onderzoek
naar een medicijn om de wrede
ziekte Duchenne spierdystrofie te
stoppen dan wel te vertragen. Duchenne spierdystrofie is een ziekte die vooral bij jongens voorkomt.
Door een genfout breken hun spieren langzaam af. Lopen gaat steeds
moeilijker, waardoor ze al snel een
rolstoel nodig hebben. Uiteindelijk
verzwakken ook de ademhalingsspieren en de hartspier. Dat maakt
de ziekte dodelijk: vaak worden de
jongens niet ouder dan dertig jaar.
Duchenne Heroes is een project van
het Duchenne Parent Project, een
organisatie opgericht door ouders
om het wetenschappelijk onderzoek naar een genezing of een behandeling te versnellen. René Mikkers uit Mijdrecht gaat de uitdaging
aan om aan deze zware mountainbiketocht deel te nemen en is al een
paar maanden hard aan het trainen.
Daar de jongens hun spieren steeds
minder kunnen gebruiken, moeten
zij dat met zijn allen voor hen doen.
Daarom wenst hij een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te fietsen
voor een zo groot mogelijk onder-

zoek naar medicijnen. René vindt
dat deze jongens zo veel doorzettingsvermogen tonen, dat wij hun zo
een kans kunnen geven om een zo
goed mogelijk leven te kunnen leiden.
Fotografie: MauriceMikkers.nl
René’s motivatie en betrokkenheid komen ook door Dennis van
der Ploeg: “Als ik ondanks zijn ziekte kijk naar zijn doorzettingsvermogen, dan zeg ik ‘petje af’. Hij studeert
momenteel aan de Hoge School van
Amsterdam. Als ik denk aan de inzet en kracht die Dennis toont, dan
moet ik het zeker op kunnen brengen om deze tocht te volbrengen.”
Wilt u René sponsoren? Dan kunt
u een bedrag overmaken op rekeningnummer 3179.287.438 van de
Rabobank, t.n.v. R. Mikkers onder
vermelding van Duchenne HeroesRené Mikkers. Of ga naar de site
www.duchenneheroes.nl onder: de
helden/overzicht deelnemers/René
Mikkers. Op zijn Facebook Duchenne Heroes-René Mikkers kunt u de
laatste nieuwtjes volgen.
Sponsors krijgen een naamsvermelding op Facebook en www.duchenneheroes.nl
Om deel te nemen aan dit mooie
project werft iedere deelnemer minstens 2500 euro aan sponsorgeld.
René hoopt dit bedrag binnen te halen want dan is zijn deelname aan
dit project in ieder geval veiliggesteld.

Voor de enthousiaste beginners van
50+ die zich aanmelden wordt er in
mei/juni met een speciale beginnersgroep gevaren op de woensdagavonden vanaf 19.00 uur.

Veenland volleybal zoekt
competitiespelers

Hart voor Sport
Op deze zaterdag start de club ook
weer met de jeugdactie ‘Hart voor
Sport’. Mogelijk dat er een leuke
jeugdboot op de tweedehandsmarkt
te koop is.
De ouders van wie hun kind hieraan
meedoet, kunnen in de tussentijd
ook een proefvaart maken en ontdekken dat kanovaren niet alleen
leuk is voor de jeugd.

De Ronde Venen - Voor het seizoen 2012-2013 hebben zowel
de dames- als de herenteams van
Veenland Wilnis nog enige competitiespelers nodig. De teams spelen
3e klasse Regio west van de Nevobo. Wie interesse heeft, is van harte uitgenodigd een keer de sfeer
te proeven op de trainingsavond.
Dat is elke donderdag van 20.30
tot 22.00 uur in de Willisstee in Wil-

nis. Tot aan de zomervakantie (1 juli) gaan de trainingen/partijtje spelen door. Op 10, 24 en 31 mei wordt
er een 2 tegen 2 toernooi gespeeld,
maar ook op deze avonden kun je
gewoon even komen kijken en mogelijk zelfs meespelen.
Wie komt de teams van Veenland
versterken?
Meer informatie kun je vinden op de
website www.volleybal@veenland.nl

