
DEZE WEEK:

 Reactie lezer(s)

 Mijmeringen

 Ieder mens verdient 
een morgen

 Kunstroute De Ronde 
Venen 

 Nationale Molendag

Tel: 0297-581698         www.meerbode.nl 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 2

125  De krant die je al 125 jaar pakt! •
 D

e k
ra

nt 
die

 je

 al 1
25 jaar pakt! •

8 mei 2013

GEMEENTELIJKE 
bEKENdMaKINGEN 

vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

G-star PrOMO

PrOMO Pall Mall

VrIJDaG 10 EN ZatErDaG 11 MEI

10
 M

EI
11

 M
EI

G-star
ONlY
DIEsEl

Pall    
Mall
VErO 
MODa

50
50
KOrtING

KOrtING

OP IEDEr 
tWEEDE  
artIKEl*

OP IEDEr 
tWEEDE  
artIKEl*

OP DE GEhElE cOllEctIE

OP DE GEhElE cOllEctIE

%

%

BIG l aalsMEEr | JOIN fashION | WWW.BIGl.Nl
ZIJDstraat 61, aalsMEEr | MaaNDaG t/M ZatErDaG | tEl: 0297 321177

VrIJDaG KOOPaVOND 

* NIEt I.c.M. aNDErE actIEs. KOrtING  
GElDt VOOr laaGst GEPrIJsDE artIKEl

TR
O

Y 
51

27
9

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl

Wij gaan 1 augustus a.s. verhuizen naar onze 
nieuwe locatie: Genieweg 54 Mijdrecht

0297-21 45 40
www.notarissenkroesenpartners.nl

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Voor informatie over nog
beschikbare woningen

project GRUTTO Mijdrecht

www.degruttomijdrecht.nl

WIJ ZIJN
HEMELVAARTSDAG

GEOPEND!
zie advertentie elders in deze krant

Multimate Uithoorn
Wiegerbruinlaan 4A
1422 CB UITHOORN

Tel. 0297-564100

Veilig en 
gezond 
zwemmen

Lees in de provincie

Echtpaar bedreigd door 
‘zwanenjagers’

Ed en Anneke Swaab bij de loopbrug over de Bijleveld en de ‘zwanenjager’ 
die hen bedreigde.

Wilnis - Vrijdagmorgen werd het 
echtpaar Swaab aan de Oudhuyzer-
weg 26 op brute wijze bedreigd 
door een drietal zogenaamde ‘zwa-
nenjagers’. 
Ruwe kerels die op niets ontzien-
de manier zwanen proberen te van-
gen in het kader van ‘milieubeheer’ 
om de populatie van deze watervo-
gels op een bepaald niveau te hou-
den. Veelal hebben deze ‘faunabe-
heerders’ een offi ciële vergunning 

van de provincie om dit te doen. 
Op zich niets mis mee, want zwa-
nen hebben te weinig natuurlijke 
vijanden waardoor hun aantal jaar-
lijks te veel toeneemt (maar nog niet 
zo veel als (wilde) ganzen). Boeren 
klagen nogal eens over de zwanen 
omdat het soms een plaag is te veel 
van deze dieren op het land te heb-
ben. Prima dus dat de zwanenstand 
op peil wordt gehouden maar er zijn 
grenzen aan de manier waarop dat 

gebeurt. Zo waren er drie stevig uit 
de kluiten gewassen ‘heren’ afge-
lopen vrijdagmorgen bezig op hun 
manier een aantal zwanen te van-
gen in de Bijleveld. Het natuurpad 
langs dat water grenst aan het erf 
van Anneke en Ed Swaab en heeft 
het recht van overpad. In die omge-
ving bij de loopbrug over het water 
speelde het zich af. 

(Vervolg elders in de krant)

Mijdrecht - De aanleg van de 
rotonde op de kruising Rond-
weg/Industrieweg/Stationsweg in 
Mijdrecht kan eerder en met min-
der overlast worden gerealiseerd. 
Door het kruispunt gedurende een 
korte periode geheel af te sluiten, 

in plaats van deels voor verkeer 
open te houden, kan het werk veel 
sneller worden uitgevoerd. Ook is 
de rotonde dan eerder klaar dan 
gepland. 
De kruising Rondweg/Industrie-
weg/Stationsweg is één van de 

belangrijkste en drukste van 
Mijdrecht. Het college van Bur-
gemeester en Wethouders heeft 
daarom besloten de kruising dit 
jaar door een rotonde te vervan-
gen. Er komt een extra rijstrook 
vanaf Bozenhoven in de richting 

van de Industrieweg en vanaf de 
Industrieweg in de richting van Du-
katon. Het verkeer kan na aanleg 
van de rotonde beter doorstromen 
en ook de bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein wordt verbeterd. 
De werkzaamheden stonden ge-

pland voor de komende maanden 
en zouden vijftien weken duren. 

Gedurende deze periode zou de 
kruising beperkt open blijven, 
maar zou het verkeer wel de nodi-
ge overlast ondervinden.

Aanleg rotonde Rondweg/Industrieweg eerder gereed met minder overlast

Vinkeveen - Een enorme knal za-
terdagmorgenvroeg, deed de om-
wonenden van winkelcentrum Zui-
derwaard trillen in hun bed. “Het 
was me een dreun, verschrikke-
lijk. Een bom dachten we”, aldus 
een omwonende. Hij zat er niet ver 
naast. Er was een plofkraak ge-
pleegd bij de geldautomaat van de 
ABN/AMRO aan de buitenrand van 
het winkelcentrum. Een enorme ra-
vage was het gevolg. De politie doet 
onderzoek en zoekt getuigen. 
Rond 04.15 uur kreeg de politie de 
melding van een plofkraak op een 
geldautomaat aan de Plevieren-
laan. Bij de plofkraak werd een zil-
veren bestelbus van het merk Volks-
wagen Transporter gebruikt, die vol-

ledig uitbrandde. De verdachten 
gingen er met een nog onbekende 
buit vandoor. Vermoedelijk hebben 
zij gebruikgemaakt van een don-
kerkleurige vluchtauto. Bomverken-
ners kwamen ter plaatse om te kij-
ken of de situatie veilig was, omdat 
nog onbekend was of er explosie-
ven waren gebruikt. Dat is inmid-
dels uitgesloten. De Forensische 
Opsporing heeft sporenonderzoek 
gedaan. Agenten zochten in de om-
geving naar verdachten. Zij werden 
hierbij ondersteund door een poli-
tiehelikopter. De geldautomaat en 
een groot stuk van de gevel wer-
den totaal weggeslagen. Het bus-
je waarmee men de gevel ook nog 
ramde brandde geheel uit. Ook Slij-

terij Vreeland had heel wat schade 
in zijn zaak. 

De politie komt graag in contact met 
personen die meer informatie heb-
ben over deze plofkraak. Ook zoekt 
de politie naar getuigen die moge-
lijk meer kunnen vertellen over de 
zilveren bestelbus. Wellicht heb-
ben mensen de bestelbus ergens 
zien staan voorafgaand aan de plof-
kraak of is ze iets anders opgeval-
len. Tevens roept de politie perso-
nen op die meer informatie hebben 
over de vluchtauto. Getuigen kun-
nen contact met de politie opnemen 
via 0900-8844. Anoniem informatie 
doorgeven kan ook en wel via Meld 
Misdaad Anoniem (tel. 0800-7000).

Politie op zoek naar getuigen

Winkelcentrum Zuiderwaard 
opgeschrikt door plofkraak

De Ronde Venen - Volgende week 
donderdag 16 mei vindt er een heel 
gezellig en spraakmakend event 
plaats in de showroom van Gasse 
interieur & advies in Mijdrecht: De 
Ronde Venen Zakenvrouwen Ladies 
Night. De aanvang is 19.30 uur en 
de avond duurt tot 22.00 uur. Het 
wordt gehouden bij Gasse Interi-
eur en advies aan Bozenhoven 53 in 
Mijdrecht. De ladies van De Ronde 
Venen Zakenvrouwen, organiseren 
op deze avond shows, proeverijen, 
workshops, advies en demonstraties. 
Wat dacht u van: beauty adviezen, 
modeshows, wijnproeverij, fi tness, 
mode-accessoires, theeproeverij, 
gezondheid, interieuradvies, fi n-
gerfood, massages en kunst. 

Bovendien vindt er een verloting 
plaats van enkele luxe modeac-
cessoires, zoals een lingerieset van 
Bonne Nuit, een sieraad van Swaab 
Juweliers en een Rolf Benz design-
tas van Gasse interieur & advies. De 
toegang is gratis. 
Deelnemers De Ronde Venen Za-
kenvrouwen Ladies Night: Gasse in-
terieur & advies – v.d. Zwaard optiek 
– Decibel hoortoestellen - Solen-
te beauty – Get Styled hair & beauty 
– Opti Sport – Wouda mode - Prin-
selijk Proeven - Backstage hairfa-
shion – Brasserie De Waard – Zand 
& grindhandel De Rooij – golfpark 
Wilnis - Diet Solutions - Bonne Nuit 
lingerie Swaab juweliers – Jachtha-
ven Vinkeveen/ Art Vinkeveen.

Ladies Night in Mijdrecht

Mogelijk inbraak voorkomen 
dankzij oplettende getuigen
Waverveen - In de nacht van za-
terdag 4 op zondag 5 mei wer-
den dankzij de oplettende getui-
gen twee mannen met inbrekers-
werktuigen aangehouden. 
Omstreeks 00.55 uur zag een op-
lettende getuige op de Proost-
dijerdwarsweg een auto lang-
zaam voorbijrijden en de lichten 
doven. Hij ging met wat vrien-
den naar buiten en zij zagen drie 
mannen lopen. Eén van hen ging 
terug de auto in. De vrienden re-
den de man klem en belden de 
politie. De andere twee mannen 
waren weggelopen in de richting 

van de Hoofdweg. Agenten gin-
gen direct ter plaatse en contro-
leerden de man. In de auto trof-
fen zij inbrekerswerktuigen aan. 
De 34-jarige man uit Polen werd 
aangehouden. De agenten zoch-
ten in de omgeving naar de an-
dere twee. Eén van hen werd ook 
aangetroffen op de Proostdijer-
dwarsweg. Ook deze 35-jarige 
man, uit Woerden, had inbrekers-
werktuigen bij zich en werd aan-
gehouden. De politie bedankt de 
getuigen voor de oplettendheid. 
Dankzij deze melding is waar-
schijnlijk een inbraak voorkomen.



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

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Mijdrecht
Oosterlandweg 45 (naast) Realiseren van een tuinbouwkas - Bouwen W-2013-0248 1-5-2013

Vinkeveen
Achterbos 3a Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0251 26-4-2013
Achterbos 26 Vergroten van het bouwblok - Bouwen W-2013-0250 25-4-2013

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.

 VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr.

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196 Realiseren van een drijvende  - Bouwen W-2013-0156
 betonnen bak 

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie  Activiteit

Van 29 op 30 juni 2013 Schuurfeest 2e Velddwarsweg 1,  Versterkt
21.00-04.00 uur Ouwe Lullen pullenfeest 3646 AV te Waverveen geluid

7 juli 2013 Fiets- en loopevenement De Hoef Oostzijde,  Afsluiting
08.00-16.00 uur De Hoef Sportief  1e Hoefweg, Schattekerkerweg van wegen 
  en Westerlandweg

31 augustus 2013 1e Vinkeveense Shantyfestival Achter dorpshuis De Boei,  Versterkt 
13.00-17.30 uur  Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen geluid

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag t/m donderdag 08.30-16.00 en vrijdag 
08.30-12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze 
kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze eve-
nementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen naar de afdeling 
Omgevingszaken, t. 0297-291671 en/of 0297-291835.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

De Hoef
De Hoef Oostzijde 27 Oprichten van een stal en een  - Milieu W-2013-0105 23-4-2013
 werktuigenberging 

Mijdrecht
Hofl and 188 Bouwen van een schuur - Bouwen W-2013-0144 24-4-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 
Kievit 3 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0124 29-4-2013
 op het voorgeveldakvlak 

Vinkeveen
Achterbos 13 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0121 26-4-2013
  - RO (afwijken  
    bestemming) 
Baambrugse Zuwe 141d Realiseren van een brug - Bouwen W-2013-0200 26-4-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 
Baambrugse Zuwe 149 Legaliseren van de - Bouwen  W-2013-0069 25-4-2013
 bestaande bouw - RO (afwijken 
    bestemming) 
Loopveltweg 34 Plaatsen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2013-0172 26-4-2013
 voorgeveldakvlak van de woning 

Wilnis
Gagelweg 3 Uitbreiden van een rundveestal - Bouwen W-2012-0352 2-5-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming)  

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

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 13 MEI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 mei 2013.

 VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN & PUBLIEKE WERKEN 14 MEI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 mei 2013.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 16 MEI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer P.B. Kooijman. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 mei 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

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

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 offi ciële feestdagen 
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

Wilnis - In een tijd waarin je hoort 
dat het met ondernemend Neder-
land allemaal niet zo best gaat, zijn 
er gelukkig ook positieve berichten 
te melden. Met name in de eigen re-
gio. Zo kreeg voedingsdeskundige 
Mirjam Berk recentelijk een Gou-
den Award uitgereikt van SanaSlank 
Nederland. Dat is een organisa-
tie en leverancier van eiwitproduc-
ten die zich landelijk met meer dan 
150 verkoop- en begeleidingspun-
ten presenteert met SanaSlank ei-
witdiëten voor mensen die graag 
op een gezonde en verantwoorde 
manier willen afvallen. Een van die 
punten is Sanalijn Wilnis. Het bij-
zondere hierbij is dat Mirjam pas 
vorig jaar januari is gestart met een 
verkooppunt van SanaSlank pro-
ducten en begeleiding van gebrui-
kers op haar eigen woonlocatie 
aan de Mijdrechtse Dwarsweg 21. 
In een jaar tijd heeft zij zich zoda-
nig ingezet, niet alleen voor de ver-
koop van producten, maar ook waar 
het de intensieve persoonlijke be-
geleiding van talloze mensen be-
treft, dat zij hiervoor alle lof kreeg 
toegezwaaid. Reden voor de organi-
satie haar een Gouden Award toe te 
kennen als dank voor haar inzet en 
het aanleren van een gezonde leef-
stijl bij haar cliënten.
Mirjam: “Ik was zelf altijd een dik-
kertje en wilde daar wat aan doen. 

Zo kreeg ik in 2011 kennis van de 
SanaSlank producten. Doordat ik 
daarmee zelf goede resultaten heb 
behaald en omdat ik het leuk vind 
om mensen te motiveren met een 
flinke portie enthousiasme en po-
sitiviteit, heb ik mij erop toegelegd 
ook andere mensen met overge-
wicht te gaan helpen af te vallen. Ik 
heb een studie voedingsdeskundi-
ge achter de rug, dus dat sloot mooi 
aan. Inmiddels zag Monique Dief-
fenthaler als gewichtsconsulent er 
ook de mogelijkheden van in en zij 
helpt ons sinds september vorig jaar 
nu met de begeleiding. Haar komen 
net zo goed de credits toe van de 
Gouden Award.

Balans
Op het terrein achter het woonhuis 
van de voormalige boerderij is de 
hooimijt vervangen door een win-
kel met een passend uiterlijk waarin 
de talloze producten van SanaSlank 
te koop zijn. Inmiddels is er ook een 
webshop aan gekoppeld. De toe-
nemende vraag naar producten 
en inschrijving van nieuwe klanten 
die naast het gebruik van produc-
ten ook graag gebruik willen ma-
ken van de deskundige begeleiding, 
heeft geleid tot de intrede van Na-
tascha van Vliet die zorgt voor de 
juiste (emotionele) balans van men-
sen bij de begeleiding. Het onder-

Mirjam Berk krijgt Gouden 
Award van SanaSlank

werp ‘bewegen’ is een belangrijk 
onderdeel van het programma. Dat 
kan men zelf doen, maar ook (vrij-
blijvend) op zondagmorgen van 
10.30 tot 11.30 uur deelnemen aan 
een bootcamp light op het grasveld 
naast de winkel onder leiding van 
een trainer van sportbedrijf WLC. Ie-
dereen die graag wil weten hoe dat 
in zijn werk gaat is van harte wel-
kom om dit eens te komen bekijken.
Het SanaSlank dieet bestaat uit een 
programma met onderdelen om af 
te vallen, op te bouwen en in ba-
lans te blijven. Door bewust te wor-
den van het effect van voedsel, kun 
je blijvend je eet- en leefgewoonten 
veranderen. Wie hierover meer wil 
weten wordt aangeraden de web-
site www.sanalijn te bezoeken waar 
uitgebreide informatie op staat hoe 
men kan afvallen, hoe dat in zijn 
werk gaat en over de meer dan de 
225 bijbehorende eiwitrijke produc-
ten. Wie zijn nieuwsgierigheid niet 
kan bedwingen en wil weten of een 
dergelijk dieetprogramma bij hem 
of haar past kan een e-mail sturen 
naar Mirjam Berk (info@sanalijn.nl). 
Of bel om een vrijblijvende afspraak 
te maken voor een intakegesprek.
Sanalijn, Mijdrechtsedwarsweg 21, 
3648BR Wilnis. Tel. 06-38230334.

Mirjam Berk (re.) en Monique Dieffenthaler zijn blij met de Gouden Award 
van SanaSlank

De Ronde Venen – Veertig kun-
stenaars stellen op 25 en 26 mei 
hun ateliers open voor publiek tij-
dens KunstRondeVenen, een fiets-
tocht langs 35 werkplaatsen van de 
creatieve bewoners uit de gemeen-
te. ‘Na veel knip- en plakwerk heb-
ben we twee mooie routes in elkaar 
gezet.’
De atelierroute door Amstelhoek, 
De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Wa-
verveen en Wilnis voert bezoekers 
langs ateliers van kunstenaars van 
allerlei disciplines. Op zaterdag 25 
en zondag 26 mei stellen zij hun 
werkplaats open voor publiek. In 
een paar ateliers kunnen mensen 
zelf de handen uit de mouwen ste-
ken, bijvoorbeeld door een potje te 
draaien op een draaischijf, een cup-
cake te versieren en door zelf aan 
de slag te gaan met speksteen, pen-
seel of paletmes. Ook kan het pu-

bliek zich laten verrassen door op-
tredens. Zo speelt op zondag in ate-
lier Het Tuinhuis in De Hoef het jazz-
kwartet Oosterdok 4 en zijn op ver-
schillende locaties verhalenvertel-
lers aanwezig. De tocht langs de 
ateliers werd na lang puzzelen op-
gesplitst in twee routes van beide 
ruim twintig kilometer. Vanaf start-
punt Het Lokaal in Mijdrecht voert 
één route langs de westkant van de 
gemeente door Mijdrecht, De Hoef 
en Amstelhoek. De tweede route 
bestrijkt Mijdrecht, Waverveen, Vin-
keveen en Wilnis. “Het was een aar-
dig gepuzzel om aan de hand van 
de 35 ateliers een mooie fietsroute 
uit te zetten, maar na veel knip- en 
plakwerk waren we er uit,” vertelt 
Marcel Straver van KunstRondeVe-
nen. Samen met Leanne Buskermo-
len zette hij de route zo in elkaar, 
dat deze ook te voet of met de au-

to is af te leggen. Dat de werkplaat-
sen nu zijn verdeeld over twee rou-
tes, vindt Straver eigenlijk wel han-
dig: “Nu kunnen mensen het be-
zoeken van de vele ateliers verde-
len over twee dagen.” In startloca-
tie Het Lokaal hangt een kunstwerk 
van elke deelnemende kunstenaar 
en liggen de routefolders klaar. Ook 
is hier een gastvrouw van Kunst-
RondeVenen aanwezig om bezoe-
kers verder op weg te helpen en zijn 
hier lunch en drankjes verkrijgbaar. 
Het Lokaal is gevestigd aan Rond-
weg 1a in Mijdrecht. Op zaterdag 
zijn deelnemers hier welkom van 
9.30 uur tot 17.30 uur en op zondag 
van 10.30 uur tot 16.30 uur. Op bei-
de dagen zijn alle atelierdeuren ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie over KunstRonde-
Venen en het complete programma, 
kijk op www.kunstrondevenen.nl.

Route en programma KunstRondeVenen bekend
Kunst, workshops en optredens 

tijdens eerste atelierroute

Vinkeveen - Een op de drie Neder-
landers komt in aanraking met kan-
ker. Het KWF is op de goede weg, 
er genezen steeds meer mensen, 
maar velen van ons moeten vroeg-
tijdig afscheid nemen van een dier-
bare. Om deze groep een toekomst 
te geven fietsen ‘de drie musketiers’ 
6 keer de legendarische berg de Al-
pe d’Huez in Frankrijk op. ‘De drie 
musketiers’ zijn drie jonge jongens, 
Robert en Jeroen van Goor uit Wil-

nis en Frankling Wessels uit Aals-
meer, respectievelijk 18, 15 en 17 
jaar jong. Zij hebben van dichtbij 
meegemaakt hoe vernietigend de-
ze ziekte kan zijn. Hun onmacht zet-
ten zij op 6 juni a.s. om in kracht. 
De motivatie van de jongens is be-
wonderenswaardig te noemen. Om 
het benodigde startgeld, 2500 euro 
per persoon, bij elkaar te sprokke-
len, hebben zij verschillende acties 
bedacht. 

Opgeven is geen Optie
Ieder mens verdient 
een morgen

Diverse bedrijven, familieleden en 
kennissen hebben reeds een dona-
tie gedaan. Statiegeldbonnen bij de 
Albert Heijn, de fietsactie bij de Kar-
wei in Mijdrecht en de verkoop van 
broodjes worst, geheel gesponsord 
door de JUMBO Supermarkt in Vin-
keveen, hebben een mooi bedrag 
opgeleverd. Daardoor staat nu de 
teller op bijna 4000 euro! 

Maar er is meer nodig...
Maar er is meer nodig. Daarom or-
ganiseren de jongens een BBQ 
feestavond aanstaande zaterdag 
11 mei a.s. (zie uitnodiging elders 
in deze krant) met muziek van ‘The 
StereoVonix’ en ook komt zanger 
Quincy Smolders de avond belan-
geloos opluisteren. Het wordt een 
geweldig spektakel, er is een vei-
ling waar bijzondere items onder de 
hamer gaan, zoals een kunstwerk 
van Akke Feddema en van VVP een 
dag sloepvaren. Ook is er een lote-
rij. De prijzen van de loterij zijn al-
lemaal beschikbaar gesteld door de 
middenstanders van De Ronde Ve-
nen. De BBQ is volledig gesponsord 
door diverse slagers zoals Gelder-
blom slagerij en partyservice uit Wil-
nis, slagerij Bob van der Spruijt Vin-
keveen, Volendammer Visdelicates-
sen Smit Mijdrecht, Poelier van Eg-
mond Mijdrecht. Keurslager Kruys-
wijk uit Aalsmeer bezorgt salades, 
Wessels uit Amsterdam groenten 
en fruit en Kastino Vinkeveen levert 
de overheerlijke zelfgebrande noot-
jes; JUMBO Supermarkt Vinkeveen 
zorgt voor de frisdrank en de wijn en 
maakt de BBQ compleet. Stoelen en 
andere zaken zijn door Vedama Ver-
huur Wilnis, van Dijk tenten uit Koc-
kengen en Oliehandel Vis uit Wilnis 
beschikbaar gesteld. SV Hertha Vin-
keveen heeft geheel belangeloos de 
accommodatie voor haar rekening 
genomen. Door al deze mensen is 
het mogelijk gemaakt dat de gehe-
le opbrengst ten goede komt voor 
de Stichting Opgeven is geen Optie. 
Autobedrijf Rovemij Mijdrecht stelt 
een Hyundai beschikbaar voor een 
veilig en comfortabel vervoer naar 
Frankrijk. Hartverwarmend zijn deze 
gulle gevers, zonder hen geen actie 
en zonder u geen morgen. 

Kom ook in actie en schrijf u van-
daag nog in voor de BBQ feest-
avond op aanstaande zaterdag 11 
mei bij vv Hertha Vinkeveen. Het 
weer kan ons niet tarten, ‘de drie 
musketiers’ hebben zowel bin-
nen als buiten gelegenheid voor 
het feest. Aanmelden via e-mail  
de-drie-musketiers@outlook.com



‘Zorgen dat u onbezorgd kunt 
genieten van strand en water’

“Het zwemseizoen is weer begonnen. Dat betekent dat 
ik en mijn collega’s regelmatig de 23 locaties bezoeken 
waar u in de provincie Utrecht in oppervlaktewater kunt 
zwemmen. We controleren daar onder meer de hygiëne 
en veiligheid, zodat u op een warme dag onbezorgd kunt 
genieten van het strand en het water. Ook wordt het 
water eens in de twee weken gecontroleerd op bacteriën 
en blauwalg. Het kan zijn dat er een gevaar dreigt voor 
de gezondheid, in dat geval kunnen we u vragen om 
extra op te letten of kunnen we een negatief zwemadvies 
geven. Natuurlijk maken we dit uitgebreid aan u kenbaar. 
Bijvoorbeeld met extra informatie op de informatieborden 
ter plaatse. Maar ook via de landelijke website www.
zwemwater.nl en via de zwemwatertelefoon.”
Piet Cuijpers, coördinator zwemwater bij de provincie 
Utrecht

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

De zomer komt eraan en dus 
is de kans groot dat ook u 
op een warme dag één van 
de 23 recreatieplassen in de 
provincie Utrecht bezoekt. Want 
zwemmen is verkoelend, leuk en 
ook erg gezond. 
De veiligheid en kwaliteit van 
deze plassen wordt door de 
provincie Utrecht scherp in de 

gaten gehouden. Gedurende 
het zwemseizoen (dat loopt 
van 1 mei tot 1 oktober) kan de 
kwaliteit van het zwemwater 
veranderen. Zoals Piet Cuijpers 
hierboven al vertelt, stelt de 
provincie een waarschuwing 
of een negatief zwemadvies 
(zwemverbod) in als het water 
gevaarlijk of ongezond blijkt. 

Vanaf dit jaar kunt u informatie 
over de zwemwaterkwaliteit 
voor het eerst ophalen bij de 
landelijke website:
www.zwemwater.nl. Ook zien 
alle informatieborden op de 
Nederlandse stranden er vanaf 
nu hetzelfde uit. Voor u maakt 
het dus niet meer uit of u in 
Utrecht of ergens anders wilt 

zwemmen, u vindt de informatie 
altijd in een vertrouwde 
omgeving. Wel zo handig! 

Voor meer informatie over 
waterkwaliteit en offi ciële 
zwemlocaties: www.zwemwater.nl, 
de zwemwatertelefoon van de 
provincie Utrecht (030-2582158) 
en NOS teletekst (pagina 725).

Zwemmen in recreatieplassen: leuk en gezond!  

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“Een natuurbad of een echte plas is natuurlijk veel 
leuker dan een zwembad met gechloreerd water. Het 
Henschotermeer is een zwemparadijs en vooral rond de 
stad Utrecht kun je kiezen uit allerlei mogelijkheden. Het is 
voor de provincie een hele toer om al deze voorzieningen 
open te houden, nu de Recreatieschappen in fi nancieel 
zwaar weer zitten en kopje onder dreigen te gaan. 
Gelukkig is het controleren van de zwemwaterkwaliteit 
een klus waar we minder moeite mee hebben. Op alle 
offi ciële zwemplaatsen worden om de twee weken 
watermonsters genomen en de provincie kan dan zo 

nodig een waarschuwing geven of een zwemverbod 
instellen. Voor alle vragen over zwemwaterkwaliteit en 
voor het melden van klachten over zwembaden hebben 
we de Zwemwatertelefoon, 030 – 258 2158.” 

Kees de Heer, statenlid voor de ChristenUnie

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Bij warm weer is het heerlijk om verkoeling te zoeken in 
open zwemwater. Als je dan bedenkt dat zwemmen niet 
alleen verkoelend is, maar ook een ideale manier is om 
gezond te blijven, is het logisch dat veel mensen voor een 
duik kiezen. Maar dan wel waar het veilig en verstandig 
is. Op offi cieel aangewezen zwemlocaties controleert 
de provincie Utrecht de waterkwaliteit. Zo weet u 
dat de kwaliteit in orde is. Zo niet, dan plaatsen we 
waarschuwingsborden, zodat u weet dat er bijvoorbeeld 
blauwalg is ontstaan. Want als de temperatuur van het 
water stijgt, kan het aantal blauwalgcellen boven de 

toegestane grens uitkomen. Blauwalgen produceren 
giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de 
gezondheid van mensen en dieren.  Samen zorgen we 
ervoor dat zwemmen een plezier is en blijft!”

Ralph de Vries, gedeputeerde Recreatie en Wonen

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koningin.

‘Zijn alle 
natuurbaden veilig?’

‘Veilig en verstandig 
zwemmen’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS

Foto: Guy Ackermans
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Uithoorn - Na het succes van vo-
rig jaar organiseert de LionsClub 
Uithoorn ook dit jaar weer het 
Culinair Uithoorn Aan de Amstel.
Op zaterdag 15 juni serveren 12 
mooie lokale en regionale res-
taurants hun mooiste gerechten 
en bijpassende dranken aan het 
Uithoornse publiek. De organisa-
tie is volop bezig met de voorbe-
reidingen en rekent, net als vorig 
jaar op minimaal 5000 bezoekers. 
De gerechten worden speciaal 
samengesteld door de deelne-
mende restaurateurs, en op hoog 
culinair niveau gepresenteerd en 
geserveerd. Het evenement wordt 
muzikaal ingevuld door een aan-
tal regionale en nationale arties-

ten van naam. De opbrengsten 
van dit evenement zijn voor een 
goed doel. Dit jaar is dat de Stich-
ting Aktiviteitenfonds LionsClub 
Uithoorn. Deze stichting onder-
steunt (veelal) lokale goede doe-
len.

De komende weken volgt verde-
re berichtgeving, interviews met 
de deelnemende chef-koks, en 
het dagprogramma in deze krant. 
Reserveer de datum vast in uw 
agenda: zaterdag 15 juni wordt 
een Culinair festijn dat u niet mag 
missen! Volg het nieuws ook op 
de speciale website: www.uit-
hoornculinair.nl  of via facebook:  
uithoornculinair.facebook.com.

Laatste selectie ZO²Z Award 2013 bekend
AH Jos van den Berg weer 

bij de beste drie
Uithoorn - Ondernemers Geert 
Benders-PLUS Venlo, Jos van den 
Berg-Albert Heijn Uithoorn en Ed-
ward Koornneef-Albert Heijn Naald-
wijk gaan uitmaken wie de winnaar 
wordt van de ZO²Z Award 2013. De 
uiteindelijke winnaar wordt bekend-
gemaakt tijdens de Dag van het 
Vakcentrum op 28 mei. Iets dat ze-
ker gezegd kan worden over de Top 
3-ondernemers van de ZO²Z Award. 
De afgelopen weken zijn de ambas-
sadeurs voor het zelfstandig on-
dernemerschap bezocht en beoor-
deeld door collega-ondernemers 

en werd er een SWOT-analyse van 
hun ondernemerschap gemaakt 
door wetenschappers van EIM Stra-
tus. Daaruit kwamen Benders, Van 
den Berg en Koornneef als besten 
uit de bus. Inmiddels zijn bijna al-
le provinciewinnaars met het Vak-
centrum op bezoek geweest bij hun 
eigen Commissaris der Koningin of 
Gedeputeerde, vaak vergezeld door 
een lid van het college van burge-
meester en wethouders van de ge-
meente waarin hun bedrijf is ge-
vestigd. Natuurlijk is bij deze gele-
genheid ook de notitie ‘Evenwich-

tig Detailhandelsbeleid’ aangebo-
den. Goede contacten met provin-
ciale en lokale overheid blijken op-
nieuw heel waardevol. Het Vakcen-
trum trof overal een luisterend oor. 
Voor de genomineerde onderne-
mers breken er spannende en druk-
ke tijden aan.
Natuurlijk worden er filmimpressies 
in de bedrijven gemaakt, die tijdens 
de Dag van het Vakcentrum worden 
getoond. Op dinsdag 28 mei aan-
staande maakt het Vakcentrum de 
winnaar van de ZO²Z Award 2013 
bekend.

Gospelzanger Martin 
Brand in De Meijert
Aalsmeer - Mijdrecht – Komende 
vrijdagavond 10 mei treedt de be-
kende gospelzanger/spreker Martin 
Brand op in Mijdrecht. 
Samen met een voltallige band en 
gospelkoor MisSion trekt de zanger 
momenteel door het land met een 
nieuw programma ‘de Wens’!
Vorig jaar leefden duizenden in Ne-
derland met Martin Brand mee toen 
deze in juni totaal onverwacht een 
hartstilstand kreeg en overleefde. 

Een maand na ontslag uit het zie-
kenhuis stond Martin Brand weer 
op het podium. 
Dit concert wordt georganiseerd in 
samenwerking met zendingsorga-
nisatie OM-Nederland. Het concert 
vindt plaats in De Meijert aan de Dr. 
J. van der Haarlaan 6. De zaal gaat 
om 19.00 uur open en het concert 
begint om 19.30 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 7,50 euro. Meer infor-
matie: www.martinbrand.nu

Stichting ‘Paraplu’ 
presenteert nieuw 

programma 2013-2014
De Ronde Venen - De Stichting 
‘Paraplu’ bestaat dit jaar al weer 
33 jaar en bijna elke inwoner van 
De Ronde Venen heeft al een ac-
tiviteit bijgewoond. De stichting 
presenteert voor het nieuwe ac-
tiviteitenseizoen, dat begint in 
september 2013, weer een ver-
rassend en vernieuwend pro-
gramma met cursussen, work-
shops, ontspanningsactiviteiten 
en dagtochten.Nieuw program-
ma. 
Naast het vele nieuwe zijn uiter-
aard ook veel bestaande popu-
laire activiteiten en cursussen 
behouden zoals biljarten, brid-
gen, bridgecursussen, mond-
harmonicaclub, dansen voor pa-
ren en line-dance, yoga, klaver-
jassen, kaarten maken, foto’s en 
films digitaal bewerken, compu-
tercursussen voor beginners en 
gevorderden, Hyves, Twitter, Fa-
ceboek, I-phone, Smartphone, 
Android, I-pad, Tablet, vele cre-
atieve cursussen tekenen, schil-
deren, aquarelleren, quilten en 
patchwork, knippen en naaicur-
sus, taalcursussen voor begin-
ners en gevorderden: Frans, En-
gels, Italiaans, Spaans.
Ook zijn er weer vele cursussen 
en workshops opgenomen zoals: 
netwerken, digitale camera, in-
ternetten en e-mailen, klussen, 
tuinbeeld maken, powertex, fa-
milieopstellingen, diverse spiri-

tuele cursussen (Yoga, Astrolo-
gie, Reiki, Quantum Touch, Man-
dalatekenen) en opfriscursus 
verkeer en veiligheid, opfriscur-
sus nieuwe spelling, Alledaags 
recht, gebarentaal. Tenslotte 
staan er weer een aantal interes-
sante en culturele dagtochten 
op het programma: Schelpen in 
het groen, Charles Dickens Fes-
tival, Ginkiestocht en IJsselmeer-
visafslag.
Alle informatie over deze cur-
sussen, workshops, activiteiten 
en dagtochten is te vinden in het 
programmaboekje, dat op diver-
se manieren geraadpleegd kan 
worden. 
“Men kan zich ook laten infor-
meren over alle activiteiten tij-
dens de zogenaamde “Open In-
schrijfdag” die de Stichting orga-
niseert op zaterdag 31 augustus 
a.s. Van 10.00 tot 12.30 uur”, zegt 
Riet de Jong, de voorzitter van de 
Stichting ‘Paraplu’. “Dan zijn alle 
docenten en spelleiders aanwe-
zig die belangstellenden uitvoe-
rig kunnen en willen informeren. 
Maar uiteraard kan men ook nu 
al een info-boekje ophalen, of 
raadplegen op de vernieuwde 
website: www.stichtingparaplu.
nl. Op deze website kan men ook 
een inschrijfformulier downloa-
den en men kan zich zelfs - heel 
eenvoudig - digitaal inschrijven”, 
vult Riet de Jong nog aan.

Voorjaarsconcert van 
Kunst na Arbeid in Janskerk
De Ronde Venen - Op zondagmid-
dag 2 juni aanstaande om 15.30 uur 
geeft het koor Kunst Na Arbeid uit 
Mijdrecht een concert in de Jans-
kerk te Mijdrecht. Kunst Na Arbeid 
zal tezamen met het Kamerkoor Ca-

pricciata uit Bussum een mooi pro-
gramma verzorgen. Het concert staat 
onder leiding van dirigent Henk van 
Zonneveld. Er zal o.a. worden uitge-
voerd: ‘Sechs Lieder im freien zu sin-
gen’ van Felix Mendelssohn Barthol-

Echtpaar bedreigd door 
‘zwanenjagers’
Vervolg van de voorpagina
Agressief
“De ‘familie zwaan’ heeft hier naast 
ons erf overwinterd. Ze kregen van 
ons te eten en ook de buren deden 
daar wel eens aan mee,” vertelt An-
neke nog enigszins overstuur. “Vorig 
jaar was het nest uitgekomen en dat 
heeft geresulteerd in zo’n zeven jon-
ge zwanen die nu allemaal volwas-
sen zijn. Ik zag dat die mensen met 
lange stokken met een grijphaak er 
aan op hardhandige wijze probeer-
den enkele zwanen ‘aan de haak’ te 
slaan. Wat ze er daarna mee wilden 
doen weet ik niet. Ik ging er naar-
toe en schreeuwde ‘Hé, wat moet 
dat?’ En toen werden die mannen 
me toch agressief, niet normaal. We 
kregen van een van hen de meest 
vreselijke scheldkanonnades en be-
dreigingen over ons heen. Toen ik 
zei dat we foto’s hadden gemaakt 
werd de oudste man van het drie-

tal helemaal woedend. Hij klom over 
het hek en kwam met die stok op 
mij af. Ik schrok daarvan en deinsde 
achteruit. Omdat de grond daar ruw 
is struikelde ik en viel op de grond.
Die onsympathieke kerel stond met 
de stok boven me te dreigen en 
schreeuwde waar we ons mee be-
moeiden en dat hij ons wel wist te 
vinden als wij het verhaal in de pers 
zouden brengen. Bang zijn we niet, 
dus hebben wij dat bij dezen ge-
daan. Ik hoorde dat ze al een paar 
keer eerder de kranten hebben ge-
haald vanwege hun agressieve ge-
drag, o.a. in het AD. In de winter-
maanden zie je die kerels niet. Dan 
schooien die vogels hier rond om 
eten. Dat krijgen ze en dan wor-
den ze ook tam. En als ze dat zijn 
komt dit soort lieden ze hier weg-
vangen. Want dat gaat dan makke-
lijker. Maar nu mogen ze niet eens 
jagen want het is broedseizoen!”

Aangifte
Ed Swaab holde er naartoe en toen 
bond de man in, ook al omdat hij 
door de andere twee werd terug-
geroepen. Anneke belde thuis met-
een de politie om aangifte te doen 
van bedreiging. De politie kwam en 
na een kort onderzoek en gesprek 
werd haar geadviseerd op het bu-
reau aangifte te doen. Dat moet te-
genwoordig ofwel in Breukelen of in 
Woerden (…). Inmiddels was Ed zo 
slim geweest ook een foto van het 
kenteken van de landrover te ma-
ken die op het natuurpad stond en 
waarmee de ‘jagers’ gekomen wa-
ren. Anneke heeft aan het voor-
val een dikke enkel, schrammen op 
haar kuit en pijn in haar zij over-
gehouden. Bij de aangifte is pro-
ces-verbaal opgemaakt. De betrok-
ken ‘zwanenjagers’ blijken geen on-
bekenden te zijn gelet op hun ge-
drag, want meer mensen weten ver-

halen te vertellen over hun agressi-
viteit. Ze schijnen ergens in de re-
gio te wonen. Anneke en Ed kenden 
hen niet, maar de politie weet ken-
nelijk wel wie het zijn. Ed: “Ik heb 
geen enkele moeite met het feit dat 
er beheerd wordt om de zwanen-
populatie op een bepaald niveau te 
houden. Maar het gaat om de ma-
nier waarop. En als je er maar iets 
van zegt dan wordt voornamelijk 
die oudere man vreselijk agressief 
tot bedreigend aan toe. Dat pik ik 
niet. Iets anders is als ons fatsoen-
lijk wordt verteld waarom men zo 
bezig is. Dan kan je daar nog begrip 
voor opbrengen. Maar niet op deze 
manier. Ik hoop dat ze snel hun ver-
gunning kwijt zijn.”

dy, een aantal Engelse liederen van 
Edward Elgar en het bekende Fran-
se Cantique de Jean Racine. Ook zal 
er ruimte zijn voor een instrumen-
taal intermezzo. Medewerking wordt 
verleend door David Schlaffke orgel/
piano en Mirjam Vos op viool. U bent 
van harte uitgenodigd voor dit con-
cert. Na afloop van het concert is er 
een drankje. U kunt uw waardering 
voor het concert laten blijken in de 
collecte bij de uitgang.

Aanleg rotonde Rondweg/Industrieweg 
eerder gereed met minder overlast
Mijdrecht - De aanleg van de roton-
de op de kruising Rondweg/Indu-
strieweg/Stationsweg in Mijdrecht 
kan eerder en met minder over-
last worden gerealiseerd. Door het 
kruispunt gedurende een korte pe-
riode geheel af te sluiten, in plaats 
van deels voor verkeer open te hou-
den, kan het werk veel sneller wor-
den uitgevoerd. Ook is de rotonde 
dan eerder klaar dan gepland. De 
kruising Rondweg/Industrieweg/
Stationsweg is één van de belang-
rijkste en drukste van Mijdrecht. Het 
college van Burgemeester en Wet-
houders heeft daarom besloten de 
kruising dit jaar door een rotonde 
te vervangen. Er komt een extra rij-
strook vanaf Bozenhoven in de rich-
ting van de Industrieweg en vanaf 
de Industrieweg in de richting van 
Dukaton. Het verkeer kan na aan-
leg van de rotonde beter doorstro-

men en ook de bereikbaarheid van 
het bedrijventerrein wordt verbe-
terd. De werkzaamheden stonden 
gepland voor de komende maanden 
en zouden vijftien weken duren. Ge-
durende deze periode zou de krui-
sing beperkt open blijven, maar zou 
het verkeer wel de nodige overlast 
ondervinden. 
De afgelopen weken is onderzocht 
of het mogelijk is de werkzaamhe-
den in twee, maximaal drie weken 
uit te voeren als de kruising in zijn 
geheel wordt afgesloten. Deze aan-
pak is besproken met vertegen-
woordigers van de ondernemers-
vereniging, winkeliers, bewoners 
van de Nutslaan, brandweer, Event 
Station en Walraven. Zij zijn positief 
over deze aanpak en geven hieraan 
de voorkeur boven een werkwijze 
waarin sprake is van lange periode 
met verkeershinder en overlast. Bij-

komend voordeel is dat de rotonde 
eerder gereed is dan aanvankelijk 
gepland. De gemeente heeft daar-
om besloten de werkzaamheden 
volgens deze aanpak uit te voeren. 
Tijdens de werkzaamheden wordt 
16 uur per dag aan de rotonde ge-
werkt. Gedurende de zomermaan-
den juli en augustus worden er geen 
werkzaamheden aan de rotonde ge-
pland. De provincie Utrecht voert in 
die periode werkzaamheden uit aan 
de provinciale weg N201 tussen 
Vinkeveen en Amstelhoek waardoor 
werkzaamheden aan de kruising te 
veel overlast zouden veroorzaken. 
De voorbereidende werkzaamhe-
den aan de kabels en leidingen die 
op dit moment plaatsvinden, zijn 
naar verwachting op 20 juni afge-
rond. De startdatum van aanleg van 
de rotonde is hoogstwaarschijnlijk 9 
september.

Voortrekkersrol Leonie Doelman bij 
Viva la Donnadag
Mijdrecht - Leonie Doelman 
biedt op woensdag 29 mei in haar 
schoonheidssalon De Pincet aan 
de Vang 7 in Mijdrecht (wijk Mo-
lenland) vrouwen met kanker of die 
kanker hebben gehad, een gratis 
gezichtsbehandeling of ontspannen 
massage aan. Een heerlijk en kos-
teloos verwenuurtje in haar salon. 
Zij doet dat in het kader van de Viva 
la Donna dag, een activiteit van de 
stichting Viva La Donna. Die stich-
ting zet zich landelijk in voor vrou-
wen die de diagnose kanker hebben 
gehad, ongeacht de vorm van kan-
ker of het jaar waarin de diagnose 
is gesteld. De stichting die in 2005 
is opgericht door Corinne de Haas, 
vraagt door middel van campag-
nes aandacht voor de nazorg. Daar-
bij worden diverse projecten geor-
ganiseerd om vrouwen die getroffen 

zijn door kanker, weer te laten stra-
len. De jaarlijkse Viva la Donna dag 
op 29 mei is daar een van. Tijdens 
deze verwendag kunnen lotgeno-
ten genieten van een gratis verwen-
behandeling op verschillende ge-
bieden. Een bijzondere ervaring die 
zorgt voor een positief gevoel. De 
stichting doet nog veel meer op dit 
gebied. Belangstellenden kunnen 
daarvoor de website raadplegen: 
www.vivaladonna.nl.

Doe mee met Leonie!
Leonie Doelman volgde onlangs een 
cursus en hoorde van de stichting 
en de activiteiten. Dat sprak haar 
aan en besloot dit op lokaal niveau 
leven te willen inblazen. Zij geeft op 
woensdag 29 mei zelf het voorbeeld 
in haar salon. Vrouwen, jong en oud 
die aan het criterium voldoen, kun-

nen zich zonder schroom bij haar 
opgeven voor een gratis verwenuur-
tje via haar e-mail adres pincet@
ziggo.nl. Maar vol is vol, dus maakt 
u snel een afspraak met haar. Ook 
via Facebook wordt door haar be-
kendheid aan deze activiteit gege-
ven. Er is voldoende gratis parkeer-
mogelijkheid voor de deur en in de 
onmiddellijke omgeving.
Leonie ziet het echter breder. Men 
kan zich via de website van de stich-
ting Viva la Donna weliswaar ook 
opgeven voor een verwenaanbod, 
maar waarom via die omweg? Het 
kan rechtstreeks bij haar en mis-
schien ook wel bij andere onder-
nemers in de regio. “Ik denk daar-
bij aan collega’s met een salon voor 
bijvoorbeeld een gratis make-up en/
of make-up adviezen, pedicuren of 
manicuren, een haarverzorging, een 

uurtje yoga, sporten of een fotos-
hoot. Maar ook kwekerijen of een 
bloemenwinkel kunnen een bijdra-
ge leveren. En wie weet zijn er nog 
andere kleinere en/of grotere be-
drijven die iets kunnen aanbieden 
op zo’n dag. Het is eenmalig. La-
ten de ondernemers die een pas-
sende aanbieding menen te hebben 
er eens over nadenken. Zij kunnen 
zich bij mij via e-mail opgeven en 
dan laat ik hun naam op onze web-
site www.schoonheidssalondepin-
cet.nl plaatsen als deelnemer. Er is 
nog tijd tot 29 mei.” Aldus de oproep 
van Leonie Doelman. Ondernemers 
die denken dat ook zij aan deze dag 
kunnen bijdragen met een leuke 
dienstverlening of activiteit, worden 
verzocht via het e-mail adres con-
tact met haar op te nemen (pincet@
ziggo.nl).

Zaterdag 15 juni
Tweede editie 

Culinair Uithoorn 
aan de Amstel





Wilnis - Aanstaand week-
einde zijn weer de Nationa-
le Molendagen. Ruim 700 
molens zijn geopend voor 
publiek. Natuurlijk is ook de 
Veenmolen in Wilnis daar-
bij! Aanstaande zaterdag 
11 mei wordt er van 10.00 
tot 17.00 uur gratis koffie, 
thee en voor de kinderen li-
monade geschonken, en er 
zijn pannenkoeken, alles zo 
lang er voorraad is. Mole-
naar Vos en zijn assisten-
ten verzorgen rondleidin-
gen in en om de molen. In 
het winkeltje van de molen 
is meel te koop, en ook lo-
kale specialiteiten. Als er 
genoeg wind is, draait de 
molen de hele dag. Hij staat 
aan de Oudhuijzerweg 109a 
in Wilnis, goed bereikbaar 
per fiets en auto. De molen 
is 190 jaar oud.

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

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

INFORMATIEF
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Mam, waarmee kan ik je 
verrassen met Moederdag? 

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Postbus 54 • 3645 ZK Vinkeveen • www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl • Bankrekening: 45.91.18.994

t.n.v. Stichting OntwinkkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Mam, waarmee kan ik je verrassen met Moederdag?
Als je het nog niet weet dan hebben we wel een paar tips, want we 
weten wel waar de meeste moeders van houden: een dagje relaxen, 
niet koken maar wel lekkere hapjes, een mooi terras in een unieke 
tuin, zon, Italiaans ijs, koffie die je thuis nooit zet, een koele bubbel-
wijn, een fietstochtje langs een een van de mooiste rivieren van Ne-
derland, live muziek, swing, ritme, dansen, gezellige mensen. Denk je 
nu: zo een verrassing voor mijn moeder kan ik niet organiseren en niet 
te betalen? Jawel, dat kan! Want, komt dat even goed uit: de 8ste edi-
tie van Chazz (Charity Jazz) komt eraan. Bezoekers van de Chazz fes-
tivals in voorgaande jaren kunnen het vertellen: Charity Jazz is gewel-
dig! Mooie, afwisselende, live muziek en spetterende optredens! Tegen 
redelijke prijzen heerlijke hapjes en drankjes. De opbrengst van dit al-
les gaat naar scholen en schoolgeld voor de armste kinderen in Ecua-
dor, Guatemala, Kenia, Nepal, Sri Lanka en Tanzania. Kinderen die ont-
zettend graag naar school gaan en heel erg gemotiveerd zijn. Kortom: 
voor moeder een leuke dag en de opbrengst gaat naar kinderen die 
dat hard nodig hebben.
Wil je voor haar een kaartje reserveren? Ga naar www.chazz.nl en de 
weg wijst zich vanzelf. Als je aangeeft dat het om de moederdagactie 
gaat dan krijgt mam haar eerste consumptie gratis. Denk je nu: mijn 
moeder zou dit wel graag willen maar ze zou ook graag hebben dat 
je vader meegaat dan bestel je gewoon 2 kaartjes, dan heb je ook al-
vast een leuke verrassing voor hem geregeld! Of je maakt een deal met 
hem. Misschien willen jullie wel met z’n allen komen. Sommige moe-
ders (en vaders) vinden dat echt het einde! Kinderen, jongeren en stu-
denten zijn van harte welkom op het terrein, er is van alles te horen, te 
zien en te doen. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee, scholieren en 
studenten krijgen 50% korting.
CHAZZ 2013 vindt zaterdag 22 juni plaats van 15.30 tot 23.00 uur in 
Stroomzicht Westzijde 50 in De Hoef. www.chazz.nl
Tot Chazz!

Chazz wordt georganiseerd door OntwikkelingsSamenwerking De Ron-
de Venen in samenwerking met Stichting Mayaschool Guatemala.

Mijmeringen
Lang leve de koning!

Beste Willem-Alexander, Geachte Majesteit,

Ik ben een van de vele Nederlanders die afgelopen dinsdag met be-
wondering heeft gekeken naar uw inhuldiging als koning. En ik ben 
u en de lezers van deze krant een excuus schuldig. Vorige week 
schreef ik over de laatste Koninginnedag op 30 april en dat het ge-
heel wat ver van mijn bed stond. Zwart op wit lees ik terug dat ik 
niet zo veel met het koningshuis heb. Dat klopt wel maar toch moet 
ik het nuanceren. Net als iedereen heb ik de hele dag mee mogen 
beleven, doordat de camera’s overal bij waren en we dus veel kon-
den zien. Ik had het niet verwacht, maar alles mee te mogen zien en 
op afstand beleven met u en uw gezin ontroerde mij. Ik kon er niets 
aan doen, maar moest een traantje wegpinken. De spanning en ze-
nuwen bij u, onze nieuwe koning, de emoties op de gezichten van 
iedereen, de mooie dankwoorden gericht aan uw moeder, de prach-
tige prinsen en prinsessen in schitterende kledij. Het hele ritueel en 
de gehele dag waren gewoon prachtig. 

Met deze ene eerste dag als koning heeft u meteen een statement 
afgegeven. Ik was onder de indruk van uw toespraak. Uw moeder 
heeft het geweldig gedaan en heeft alle respect en dankbetuigingen 
verdiend en in uw toespraak werd het kort en krachtig uiteengezet. 
In Nederland mag iedereen zijn stem laten horen. En daarmee voel-
de ik mij aangesproken, mede omdat ik dankbaar ben dat ik mijn 
stem mag laten horen in deze krant. Dat valt echter totaal in het niet 
vergeleken met het bereik dat u heeft in uw nieuwe functie als ko-
ning. De toespraak zal niet in een half uurtje geschreven zijn en ik 
vraag me af hoe dat tot stand is gekomen.
U met een borrel achter de laptop, op de bank of in bed nog even 
schrijven, of was het op kantoor, met anderen overleggen wat er nu 
in moest komen te staan. Hoe dan ook, het was goed. U gaf aan het 
algemeen belang te dienen en dat iedere burger zich moet inzetten 
naar zijn of haar kunnen en daar kan ik helemaal achter staan. Wat 
ik als kern uit uw verhaal haalde was dat het gaat om samenwerken, 
het grote belang dienen, op een of andere manier verbond u alle Ne-
derlanders in deze toespraak. En dat is denk ik net datgene dat al-
leen een koning kan doen. De minister-president kan mooie woor-
den spreken, maar het kabinet is niet blijvend. Het koningshuis ech-
ter wel en die verbondenheid tussen het koningshuis en Nederland 
in zijn geheel was wat deze dag liet zien.

En dan s’ avonds konden we u zien met vooral een ontspannen blik 
op het gezicht. Genietend van de sporters, verhalen, liederen en als 
hoogtepunt een uitstap uit het strakke program en protocol en dan 
gewoon van de boot afstappen en het podium op om Armin van Bu-
ren de hand te schudden. In één woord geweldig!

Uw boodschap werd alleen maar duidelijker. U bent een mens, een 
koning met plichtsbesef en verantwoordelijkheid, maar ook een 
mens die af en toe zijn eigen weg wil volgen en niet alleen het Ko-
ninklijk protocol volgt. Is dat niet hoe we allemaal in het leven moe-
ten of kunnen staan? Een groot gedeelte van de weg volgen die is 
uitgestippeld voor ons, door opvoeding, gewoonte, carrière en waar-
den en normen. Maar soms moet je de weg laten voor wat het is en 
je eigen weg gaan volgen, gewoon stap voor stap.

Waarom ik uiteindelijk toch het koningshuis een stapje dichterbij 
voel staan dan vorige week? Het omstreden koningslied werd voor 
u gezongen en mijn zoontje van 7 jaar oud zong met zijn zachte, 
breekbare kinderstemmetje alle zinnen mee. Ik keek naar u op de 
televisie, ik keek naar mijn zoontje dat zong. Het zonlicht scheen 
naar binnen en een warm, oranjegevoel overviel mij. Het besef dat 
wij met zijn allen Nederland zijn en dat we daar best trots op mogen 
zijn. Lang leve de koning, hoera, hoera, hoera!

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-grijze cyperse poes. 

LoeLoe heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes. 
- Abcoude, Landzicht: Cypers bruin-witte gecastreerde kater. Zijn 

naam is Mailo.
- Waverveen, Proosdijdwarsweg: Grijs-zwart-witte 1 jaar oude kat. 

Hij kan geweldig mauwen.
- Uithoorn, Krutia: Zwarte kater met witte pootjes. Hij heet Emmy en 

is 1 jaar oud.
- Mijdrecht, Steven van Rummelaerstraat: Rode poes met witte 

vlekken. Ze is 5 jaar oud en erg schuw. De poes is gechipt.

Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Thamerlaan: Rood-witte kat met abces op 

kopje.
- Vinkeveen, omgeving Achterbos: Rood-witte kat.
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Waverveen, Waverdijk: Grijsblauwe poes.
- Amstelhoek, N201: Zwart-grijs gestreepte cyperse kat met wit.
- Vinkeveen, Vinkenkade: Rode kat.
- Wilnis, Veenweg: Cypers rode kat. Hij is erg mager.
- Mijdrecht, Aquamarijn: Grijs-witte valkparkiet.
- Uithoorn, Zonnedauw: Sterk vermagerde kleine rode kat.
- Wilnis, Korenmolenweg: Wit konijn.
- Baambrugge, Rijksstraatweg: Zwart-witte grote kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Hij mag graag 

buiten zijn.

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Aspergefeest bij De Zwart 
een groot succes
Wilnis - De Zwart Dranken en De-
licatessen kan terugkijken op een 
zeer succesvol en geslaagde as-
pergeproeverij van woensdag jl. De 
winkel was tijdelijk omgetoverd tot 
een restaurant waar een mobiele 
keuken aanwezig was en iedereen 
voorzien van een zitplaats. Voor-
dat ze met z’n allen konden begin-
nen aan de lekkere gerechten en de 
dranken was er nog een kleine toe-
lichting op de asperges door David 
Hague (weet wat je eet). Vervolgens 
begon David met het bereiden van 
zijn eerste gerecht onder toeziend 
oog van een gezellig publiek. Nadat 
de bereiding klaar was en de uitleg 

gegeven zocht iedereen een plek en 
werden de glazen gevuld met een 
heerlijk Blond bier uit de omgeving. 
Uiteraard had De Zwart bij ieder ge-
recht ook een verrassend en bijpas-
send drankje uitgezocht wat ook 
nog enige toelichting nodig had. Bij 
ieder gerecht, 5 in totaal, kon men 
dus genieten van een leuke uitleg 
van de gerechten onder het genot 
van een lekker wijntje, biertje of li-
keurtje. 
Vanwege de grote belangstelling 
kon helaas niet iedereen erbij zijn, 
maar niet getreurd, op korte termijn 
wordt een soortgelijke actie georga-
niseerd.

Verkenners verzamelen 
eten voor de Voedselbank
Mijdrecht - Het programma van 
Scouting is sinds seizoen opge-
bouwd uit vijf thema’s. In het kader 
van het thema ‘samenleven’ heb-
ben de verkenners van Scouting 
Jan van Speyk eten verzameld voor 
de Voedselbank. Dit deden ze door 
middel van een ruilspel. De ver-
kenners – jongens tussen de 11 en 
14 jaar – gingen vol enthousiasme 

de Mijdrechtse wijken in. De reac-
tie van de mensen uit de buurt was 
heel positief, velen vonden het een 
mooi initiatief en gaven eten zonder 
het ergens voor de ruilen.
De verkenners hebben veel opge-
haald! De opbrengst is te zien op 
de foto. Al het verzamelde voedsel 
is afgegeven bij de Voedselbank. Zij 
waren er erg blij mee.

Verkeersschool Alblas 
scoort goed bij slagen
Regio – Na een kleine check zie je 
het al snel. In onze regio komt het 
familiebedrijf Alblas verkeersschool 
erg sterk uit de bus. Met een sla-
gingspercentage van 55% is Alblas 
de nummer 1 van alle grote rijscho-
len van midden Nederland. Som-
mige scoren rond de 35%! (zie cbr.
nl) Alblas is als enige in de regio 
een Bovag verkeersschool. Naast 
de kwaliteitseisen waar je dan aan 
moet voldoen geeft Bovag ook de 
garantie bij een eventueel faillisse-
ment dat de vooruitbetaalde lessen 
worden gereden.
Tevens word er uitsluitend les gere-
den in betrouwbare voertuigen zo-
als Volkswagen (auto), Honda, KTM 
(motor) en MAN (vrachtauto). Alle 
soorten rijbewijzen zijn te halen bij 
Alblas. Als enige in de regio heeft 
Alblas o.a. de beschikking over een 

rijsimulator, een brommobiel en 
sinds kort ook een nieuw C1 les-
voertuig voor het zogenaamde cam-
perrijbewijs. De sinds 1961 ope-
rerende verkeersschool word nog 
steeds geleid door de gelijknamige 
familie. De zoon en 2 dochters met 
hun aangetrouwde partners heb-
ben het bedrijf sinds 1994 overge-
nomen van vader en oprichter Jo-
han. Om een reactie gevraagd ant-
woordt Frank dankbaar te zijn met 
deze resultaten en met het huidige 
team van medewerkers. ‘’Het is een 
integere en enthousiaste groep die 
enorme positieve inzet toont. Dat is 
essentieel om in deze tijd je hoofd 
boven water te kunnen houden. Er 
zijn namelijk de afgelopen jaren met 
de wildgroei van rijscholen helaas 
veel malafide cowboys in de markt 
bij gekomen.‘’

Veenmolen viert 
Nationale Molendag
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief 
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen stand-
punt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfei-
ten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelij-
ke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews wor-
den gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze 
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daar-
van kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn 
mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omge-
ving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. 
Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie 
een standpunt inneemt.

Getuigen gezocht
Op woensdag 10 april om plm. 
14.00 uur werd mijn auto – een 
zwarte Opel Zafi ra - op het 
Haitsmaplein in Mijdrecht aan-
gereden door een Opel Corsa.
Terwijl ik stil stond, te wachten 
op het vrijkomen van een par-
keerplaats, reed de Opel Corsa 
met grote snelheid achteruit. Hij 
raakte met zijn achterbumper 
de voorbumper van mijn auto.
Nu er over de toedracht onenig-

heid is ontstaan zou ik graag in 
contact komen met getuigen, 
die de toedracht gezien heb-
ben en kunnen bevestigen. On-
der andere zou de man kunnen 
getuigen, die zo aardig was om 
mijn kentekenplaat op te rapen 
en opnieuw op de auto te be-
vestigen. U gelieve contact op 
te nemen middels telefoonnum-
mer 0297-256565 of via e-mail: 
joke@harryvandendungen.nl.

Cultureel Mijdrechts 
erfgoed 

Twee Nieuwe Meerbode edities 
terug, maakte de CDA in onze 
Gemeente zich sterk voor het 
het behoud en toekenning van 
een goede bestemming voor het 
voormalige stationsgebouwtje in 
onze Gemeente. Een prima idee, 
maar naar het blijkt al vele ja-
ren oud!
Terecht wees het CDA overdui-
delijk op de trage en ongeloof-
lijk ongeïnteresseerde houding 
van de verantwoordelijke lieden 
op gemeentelijk bestuursniveau.
(Tussen haakjes... als het CDA 
of welke andere partij dan ook 
dit wenst.... kan ik hen van méér 
staaltjes van traineren en beslui-
teloosheid van de huidige club 
voorzien, want van enige door-
tastendheid of voortvarendheid 
kan je ons gemeentelijke appa-
raat zeker niet beschuldigen, of 
het moet over het innen van de 
Gemeentelijke belastingen zijn.) 
Terug naar het oude stationsge-
bouw. Een prachtig en karakte-
ristiek stuk erfgoed dat, als men 
niet snel échte reparaties uit-
voert, uiteindelijk ten prooi zal 
vallen aan de tand des tijds.  
Met alleen een beetje specie en 
witte verf om de scheuren in de 
gevel te verdoezelen, is men ab-
soluut op de verkeerde weg. Ik 
hoop van harte dat zich er ECH-
TE experts mee zullen bemoeien 
en geen lieden die alleen maar 
zeggen er verstand van te heb-
ben. Dáár hebben we er genoeg 
van.
Maar laat de Gemeente als eer-
ste punt dan besluiten dat het 
wiethol ernaast zijn langste tijd 
heeft gehad op die plek. Weg 
ermee naar een zo ver moge-
lijk op een achteraf terrein ge-
legen plek of nee, stop!!!.... véél 
beter idee... pal naast het politie-
bureau waar nu, bij de rotonde, 
een hoekwoning al vele jaren 
eveneens op instorten staat!!

Ruim 10 jaar woon ik nu in de-
ze Gemeente en in die 10 jaar 
(of langer) is er niets anders ge-
daan dan besluiteloos zijn rond 
het voormalige stationsgebouw, 
maar weet u wat ik nog erger 
vind? Het unieke toiletgebouw-
tje welke onder een goor groen 
golfplaten omhulsel náást het 
stationsgebouw aan het gezicht 
onttrokken wordt.
Over dat unieke toiletgebouw-
tje, waarvan er slechts nog 2 
(twee!!) in heel Nederland blij-
ken te zijn, wordt al meer dan 10 
jaar geen woord gerept. 10 Ja-
ren zijn voorbij gegaan zonder 
ook maar een spoortje van ac-
tie rond dit, ook al, monumenta-
le gebouwtje.
Als de Gemeente De Ronde Ve-
nen nu echt niets anders we-
ten te verzinnen dan dit toilet-
gebouwtje onder het afschuwe-
lijke plaatijzeren omhulsel bot-
weg te negeren, dan weet ik er 
misschien wél een prachtige be-
stemming voor. Ik denk dan aan 
het Nederlands Openlucht Mu-
seum in Arnhem die er moge-
lijk best belangstelling voor zal 
hebben. Zal prachtig staan bij 
de daar nog steeds in werking 
zijnde trambaan en tramremise 
van dit wondermooie museum. 
Aangesloten op het bestaande 
rioolstelsel kan het daar zelfs, 
na een paar interne aanpassin-
gen, nog in de praktijk daadwer-
kelijk gebruikt worden voor het 
doel waarvoor het ooit is ont-
worpen. Toilet voor de wachten-
de reiziger....
Maar ja, het zal wel weer jaren 
duren voor dit tot ons gemeente 
aparaat is doorgedrongen.
Dames en heren, WAKKER 
WORDEN! Daar worden jullie 
toch voor betaald?

C.N.H. van Dijck.
Mijdrecht

Wie steelt nou zoiets?
Hoe triest kan het zijn. Onze col-
lectebus voor de Alpe ‘d Huzes 
is verdwenen. Deze hing bij de 
fl esseninname van de Albert 
Heijn in Mijdrecht.
Ik mag hopen dat degene die 
dit op zijn kerfstok heeft, weet 
van wie hij heeft gestolen. Men-
sen die ons doel wilden steunen, 

omdat zij weten hoe verschrik-
kelijk de ziekte kanker is, en de 
actie van onze jonge jongens 
waarderen.
 
Graag wil ik dit onder de aan-
dacht brengen.

 
Anita Engelbart

Bomen en vertrouwen
In deze krant werd vorig jaar zo 
treffend bericht over de veront-
waardiging van omwonenden 
na de kap van een fl ink aantal 
bomen op een terrein aan de 
Spoorlaan in Vinkeveen. De af-
schuw was vooral groot omdat 
ze er volkomen door overval-
len werden, er was geen enke-
le communicatie over geweest. 
Het betrof een particulier ter-
rein, want ook bezitters van gro-
te percelen, b.v. bedrijven en 
kerken, zijn volledig gevrijwaard 
van enige beperkingen en mel-
dingsplicht als het om het kap-
pen van bomen gaat. Bij elkaar 
gaat het daarbij om twee der-
de van alle bomen in onze ge-
meente!
In het stuk van vorige week over 
het bomenbeleid werd nog-
al een karikatuur geschetst van 
lokale politici die wat meer be-
scherming voor deze bomen 
willen. Wat ons betreft kunnen 
bomen worden gekapt, mits 
er een vergunning voor is ge-
vraagd en verkregen. Hierdoor 
voorkom je te lichtvaardig kap-
pen en creëer je een mogelijk-
heid voor de omgeving om be-
zwaren te uiten. Voor bescherm-
waardige bomen, die op een bo-
menlijst staan, geldt een kap-
verbod. Dit is een werkwijze die 
in veel gemeenten wordt toege-
past en die inderdaad in Abcou-
de werd gehanteerd. Het is een 
werkwijze die voor iedereen dui-
delijk is, en geen vergissingen 

kan opleveren, zoals bij de be-
schermde platanen in Mijdrecht 
is gebeurd.
Uitzonderingen zijn te maken 
voor kleine tuinen, fruitbomen 
en nog meer. Hiervoor heeft on-
ze fractie vorig jaar reeds een 
concept tekst aangereikt. He-
laas wil een groot deel van de 
gemeenteraad alleen het kap-
pen van gemeentelijke bomen 
reglementeren. Voor ons is ech-
ter een boom een boom, onge-
acht de eigenaar.
De liberalen van VVD, CDA en 
D66 willen dat de burgers volle-
dig vrij zijn om met de bomen op 
hun terrein te doen wat ze wil-
len, maar wij vinden dat je met 
een huis ook een stukje dorps-
gezicht of landschap koopt en 
waarbij in een aantal gevallen 
terughoudendheid in kap moet 
worden opgelegd. Recente ge-
vallen laten zien dat het naïef is 
om te verwachten dat iedereen 
‘zorgvuldig het publieke en eco-
logische belang van een boom 
tegen hun individuele belang 
afweegt.’
De vraag die we ons ook moeten 
stellen, is niet of we onze inwo-
ners vertrouwen, maar hoe we 
met elkaar zorgen dat er niet te 
lichtvaardig kan worden gekapt. 
Een boom is nu eenmaal sneller 
geveld dan volgroeid.

Chris Duif
Secretaris PvdA–Groen-

Links–LokaalSociaal

Hulde aan de 
gemeentewerkers

Mijdrecht - Op woensdagoch-
tend 1 mei kom ik rond 7.30 uur 
de Stadhouderlaan inrijden en 
kijk vol verbazing rond. Wat is 
hier gebeurd? De zakken voor 
de gemeentelijke plastic inza-
meling staan buiten. Helaas is 
er iets misgegaan. Waarschijn-
lijk zat er een zak niet dicht of 
waren de katten bezig geweest, 
maar de hele straat lag bezaaid 
met plastic afval. Wat een enor-
me bende. Het waaide een beet-
je en het verplaatste zich lang-
zaam door de straat. Wat nu, ik 
moest zo naar mijn werk... eerst 
maar even eten. Eigenlijk geen 
zin om het op te ruimen, het was 
ook niet van mij, maar zo laten 
liggen, nee, dat kon ik echt niet 
doen. De oudjes uit de fl at kon 

ik ‘t ook niet laten opruimen, 
dus... met vuilniszak en weinige 
zin toch maar naar beneden. Tot 
mijn stomme verbazing was er 
nagenoeg niets meer te vinden. 
Wat was dat nou? Nog geen half 
uur geleden was het één grote 
bende.
Het antwoord was snel gevon-
den, namelijk de gemeentewer-
kers! Ze stonden met de au-
to naast de fl at en hadden voor 
8.15 uur de hele straat al weer 
aan kant! Wat een fantastische 
snelle actie. Jongens, hartelijk 
bedankt! Jullie verdienen de-
ze pluim voor jullie snelle han-
delen.

A van Elteren
Stadhouderlaan

Gezellig feestelijk bal bij 
Danscentrum Colijn
Uithoorn – Koninginnedag, Kro-
ning, dan mag een Oranjebal bij 
Danscentrum Colijn dit jaar natuur-
lijk niet ontbreken! Axel en Heleen 
Colijn hadden dan ook een bijzon-
der sfeervolle en vooral doldwa-
ze avond georganiseerd! Dat deze 
avond zo gezellig was kwam niet in 
de laatste plaats door de vele gas-
ten die het bal bezochten; allemaal 
hadden ze zin in een feestje en de 
meesten hadden zich prachtig uit-
gedost! De zaal was natuurlijk fees-
telijk versierd, oranje versnaperin-
gen op de tafels en natuurlijk een 
toast met zijn allen op de nieuwe 
koning met… de mix van Trix!! De-
ze zalige lekkernij wordt al jaren ge-
fabriceerd door de fi rma De Zwart 
voor Koninginnedag! Daarna werd 
natuurlijk de MaxiTango gedanst!! 
Deze werd aangeboden door het 
danscentrum gedurende een korte 
cursus van 4 weken voor aanvang 
van het bal en daar werd gretig ge-
bruik van gemaakt! De MaxiTan-
go is een ode aan Máxima en werd 
dan ook gedanst op een prachti-
ge Argentijnse tango. De passen 
waren niet al te ingewikkeld zodat 
zelfs beginnende dansers mee kon-
den doen! Geheel in het teken van 
Koninginnedag mochten de diver-
se spelletjes natuurlijk niet ontbre-
ken. Axel en Heleen hadden dan 
ook een quiz in elkaar gedraaid om 
de kennis van ons koningshuis nog 
eens even goed te testen… helaas... 
het viel niet mee!! Wel sportief dat 

de mobiele telefoons tijdens deze 
quiz in de tassen bleven! De twee 
winnende teams gingen helemaal 
uit hun dak toen ze ontdekten dat 
ze gewonnen hadden! Nog dwazer 
werd de situatie toen bleek dat bei-
de teams nog een fi nalespel tegen 
elkaar moesten spelen. Geheel in de 
koninginnedagtraditie deden zij een 
wedstrijdje koekhappen tegen el-
kaar! Uiteindelijk ging het winnen-
de team met een prachtige trommel 
van de koninklijke familie naar huis 
vol met oranje lekkernijen!
Axel en Heleen zijn al weer druk met 
de voorbereidingen van het einde 
van het dansseizoen. De voorberei-
dingen van de Theatershow op 15 
en 16 juni zijn in volle gang, dit jaar 
met het thema America! De laatste 
lessen van het stijldansen vinden in 
de komende weken plaats, dan nog 
de jaarlijkse medaltest voor de pa-
ren en last but not least het Slotbal 
op zaterdag 25 mei met een spec-
taculair optreden van het Forma-
tionteam Step in Time! Zij draai-
en mee in de wereldtop en Axel 
en Heleen zijn dan ook trots dat 
zij het team hebben weten te strik-
ken voor een optreden! Ondertus-
sen staat het lesrooster voor de ver-
schillende dansvormen voor het sei-
zoen 2013/2014 al weer op de site 
en kunt u inschrijven voor een leu-
ke, sportieve vrijetijdsbesteding bij u 
om de hoek. Danscentrum Colijn is 
gevestigd aan de Industrieweg 20 in 
Uithoorn. 

Zaterdag 11 mei in Aalsmeer Centrum
Geraniummarkt en braderie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
11 mei vindt in Aalsmeer Centrum 
weer de jaarlijkse Geraniumjaar-
markt plaats. Op het Raadhuis-
plein staat de Geraniummarkt en 
in de Zijdstraat vindt een braderie 
plaats. De Geraniummarkt en de 
braderie duren van 9.00 tot 17.00 
uur. Woont u in Aalsmeer dan 
kunt u op de fi ets komen want de 
KiKa Koeriers brengen uw aanko-
pen tegen een kleine vergoeding 
thuis of naar de parkeergarage. 

Geraniummarkt 
Vanwege een verbouwing in het 
gemeentehuis is de indeling van 
de Geraniummarkt dit jaar iets 
anders dan gebruikelijk. Onder 
het toezicht oog van het beeld 
van Flora, godin van de lente en 
de bloemen dat op een tien me-
ter hoge sokkel staat voor het ge-
meentehuis, wordt op het gehele 
Raadhuisplein de Geraniummarkt 
georganiseerd door de afdeling 
Aalsmeer van de KMTP. 
Twintig kwekers en bedrijven bie-
den diverse producten aan voor 
de tuin zoals verschillende een-
jarige en vaste planten, siergras-
sen en knollen. Dit jaar is er ook 
weer een ruilmarkt voor al uw te-
veel gezaaide planten bij de stand 
van de KMTP. Ook de Historische 
Tuin is natuurlijk aanwezig met 
hun prachtige planten die aange-
voerd worden per praam. Bij goed 
weer verzorgt Aalsmeers Harmo-
nie rond 12.00 uur het traditione-
le concert tijdens de Geranium-
markt. Voor inlichtingen over de 
Geraniummarkt: tel. 06-29550604.

Braderie 
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwach-
ting staan er ongeveer tachtig 
kramen opgesteld in de Zijdstraat, 
Punterstraat en op het Molen-
plein. Op de markt vindt u onder 
andere kleding, sieraden, kralen, 
horloges, portemonnees, boeken, 
snoep en ander lekkers. Naast de 
vele standwerkers zijn ook winke-
liers en verenigingen vertegen-
woordigd met een kraam. Bij de 
diverse horecazaken in het cen-

trum zijn voldoende mogelijkhe-
den voor een drankje en aller-
lei lekkernijen. Om 13.30 uur ver-
zorgt Aalsmeers Mannenkoor Con 
Amore een concert op het plein 
voor de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat. Op het Molenplein kunt 
u uw moederdagcadeaus op ver-
toon van een kassabon tussen 
10.00 en 16.00 uur feestelijk laten 
inpakken door de Meer Aalsmeer 
inpakservice. 

Gratis parkeren 
Voor wie met de auto komt: de 
Weteringstraat en Punterstraat 
zijn vanwege de braderie afgeslo-
ten. Het Praamplein is dus alleen 
bereikbaar via de Uiterweg en de 
Dorpsstraat. Naast het Praamplein 
en het Drie Kolommenplein (denk 
aan uw blauwe schijf) kunt u ook 
de hele dag gratis parkeren in de 
parkeergarage van Crown Busi-
ness Studio’s aan de Van Cleeff-
kade. U kunt uw inrijkaart bij de 
receptie van de parkeergarage 
gratis omwisselen voor een uitrij-
kaart. 
Komt u met de boot? Dan kunt 
u aanmeren aan het Praamplein 
dat bereikbaar is vanaf de Ring-
vaart bij Zorgcentrum Aelsmeer 
of aan de Kolenhaven, achter wa-
tersportvereniging Nieuwe Meer. 
Wie onder de Capanebrug (door-
vaarthoogte 1.10 mtr) op de Sta-
tionsweg past, kan vanaf de Ko-
lenhaven zelfs doorvaren naar het 
Stokkeland bij het gemeentehuis.
Laat uw aankopen thuisbrengen 
en steun het KiKa Kinderkanker-
fonds!
Op de Kika stand op Geranium-
markt staan de KiKa Koeriers de 
hele dag klaar om uw aankopen 
per bakfi ets naar uw auto in de 
parkeergarage van Crown Stu-
dio’s te brengen. U betaalt hier-
voor 2 euro vergoeding. Woont u 
in het Aalsmeer Centrum, Zuid of 
in de Hornmeer? Laat de auto dan 
maar thuis want de Kika Koeriers 
brengen voor 3 euro uw aankopen 
helemaal thuis. Alle opbrengsten 
van de Kika Koeriers zijn voor het 
Kika Kinderkankerfonds. 
Voor meer informatie: 
www.aalsmeercentrum.nl

Open dag bij bouwcentrum Filippo
Mijdrecht - BouwCenter Filip-
po, Gerritse IJzerwaren, Van Vliet 
en Van Schie organiseren voor de 
zesde keer een open dag op dins-
dag 14 mei a.s. 

De vier ondernemingen slaan we-
derom de handen ineen, voor de 
regionale open dag voor de pro-
fessionals en ZZP-ers in de bouw 
en aannemers van klein tot groot. 
Van 14.00 tot 19.00 uur wordt u 
bijgepraat door leveranciers over 
bouwmaterialen, hout- en plaat-
materiaal, gereedschappen en 

mogelijkheden om afval op te rui-
men. 
BouwCenter Filippo is een groot-
handel in bouwmaterialen, die zich 
voornamelijk richt op de professi-
onele bouwmarkt. Zij bieden een 
groot assortiment bouwmateria-
len. Alles wat nodig is voor bouw 
of verbouw, zowel binnens- als 
buitenshuis. Op de BouwCenter 
Vakbeurs kunt u terecht voor de-
monstraties en interessante pro-
ductinformatie van leveranciers. 
Tevens kunt u, vanaf dinsdag 14 
mei a.s., kortingen opbouwen op 

het gehele shopassortiment bij 
BouwCenter Filippo. Dit is zeker 
een bezoek waard.

Op zoek?
Bent u op zoek naar gereedschap-
pen, bouwbeslag of bevestigings-
middelen? Dan bent u bij Gerritse 
IJzerwaren aan het goede adres. 
Bezoek de vele stands op de Ger-
ritse Gereedschapsdag voor leu-
ke aanbiedingen en productde-
monstraties. Bij de Van Vliet groep 
wordt u onder het genot van een 
hapje en drankje geïnformeerd 

over de vele mogelijkheden van 
het opruimen van afval. Bij de Van 
Schie Groep kunt u terecht voor 
al uw grond-, hei-, hijs- en boor-
werk. Van Schie is specialist in 
het verhuren van kraan, telekraan, 
grond- en waterwerk en fundatie-
techniek. Deze middag kunt u vol-
op genieten van muziek, opbod 
verkoop, touwtrekken en iets lek-
kers uit de befaamde snackkraam. 
De beurs is op dinsdag 14 mei van 
14.00 uur tot 19.00 uur op de Groot 
Mijdrechtstraat 37 A/B. U bent van 
harte welkom.
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Veensteker Bedrijventoernooi 
wederom goed geslaagd

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 3 
mei werd het jaarlijkse Veensteker 
Bedrijventoernooi gespeeld. Eigen-
lijk zou het een week eerder zijn op 
26 april maar op die datum waren 
de mannen van Atalante H1 voor 
de nacompetitie gepland omdat de 
mannen op een tweede plek waren 
geëindigd. Negen teams deden mee 
en verdeeld over de 3 volleybalvel-
den in De Boei was er ruim tijd om 
mooie lange wedstrijden te spelen. 
Na de eerste ronde werden nieuwe 

poules gemaakt en ging de spor-
tieve strijd verder. Uiteindelijk won 
Vellekoop Hoveniers heel verdien-
stelijk van het altijd sterke en Assu-
line en Jenasails van Jos Aarsman 
werd derde. In de tweede poule wis-
ten de Oranje Boven spelers van de 
Unitas recreanten de eerste plek 
te bemachtigen. Net voor de zéér 
sympathieke jeugmix op een twee 
plek, met 3 meiden van aspiranten 
MB1 aangevuld met Yorick, Regi, 
Brent van Atalante H5 en Max van 

JA1. En wel met een flinke partij ve-
ren in het achterste, want alom ge-
prezen door alle aanwezigen voor 
het fantastisch mooie samenspel 
met Sayuri, Paula en Anne-Wil. In de 
derde poule redde team Veensation 
de eigen eer door in deze poule als 
eerste te eindigen. Café De Wave uit 
Mijdrecht werd met zeer klein ver-
schil tweede en Aktiefoto sloot 
met de jeugdcrew het arenahek. De 
sfeer was weer bijzonder goed. Heel 
veel dank voor De Veensteker voor 

de sponsoring en uiteraard ook voor 
het mooie Vinkefest initiatief van-
af 16 mei! Atalante is van de feest-
partij!!     
 
P/D Atalante H1 niet gelukt
Helaas kwam de Vinkeveense eer-
ste A-side equipe een millimeter 
te kort op vrijdag 26 april in Zaan-
dam. De eerste wedstrijd was te-
gen 1e rivaal US H5 uit Amster-
dam uit de hogere beoogde pro-
motieklasse. De eerste 6 punten 
lieten de Amsterdammers met een 
grandioos blok keihard zien echt 
niet te willen verliezen. Dat zette de 
groengele ploeg direct op scherp: 
nu of nooit! En onder aanmoedi-
ging van het blikkenbreed meege-
komen luidruchtige publiek her-
pakten de mannen zich door vooral 
middenman Robert Hardeman met 
zijn linkse en linke aanval in stel-
ling te brengen. Ook Iwan Hendriks 
vond op de buitenkant veelvuldig 
zijn weg langs het tweemansblok 
evenals Erik Verbruggen. Het Vinke-
veense team kwam tot grote hoog-
te en in die grote euforie wonnen 
de mannen de eerste set én wed-
strijd met 2-1! Echter in de wedstrijd 
direct daarna tegen Voleem (ook 1e 
klasse) leek het beste kruit finaal 
verschoten. Het team maakte te 
veel fouten en speelde zonder cre-
atieve jeu. De eerste set werd nog 
net gewonnen, reden voor coach 
Frans Roos om de opstelling te la-
ten staan, maar mede ook door het 
compleet andere spel van de ploeg 
uit Eemnes en het grote aantal ei-
gen fouten, werd de geelgroene 
ploeg keihard onderuit gehaald: 2-1 
verlies. Voleem won uiteindelijk van 
US, ook met 2-1, waardoor op pun-
ten achter de komma Voleem won 
en de Vinkeveense ploeg de der-
de plek 3 werd uitgeschakeld.

Argon zat. 1 moeizaam 
langs Renswoude
Mijdrecht - Argon heeft het zich 
onnodig moeilijk gemaakt tegen 
Renswoude. Voordat het eerste te-
gendoelpunt viel had de wedstrijd 
al beslist kunnen zijn. Maar het liep 
anders, na een opgelopen achter-
stand werd het al snel gelijk. Even 
later weer een lesje in effectiviteit 
waardoor Argon wederom op ach-
terstand kwam. Maar een eigen 
doelpunt en een strafschop brach-
ten Argon alsnog de winst. Door de 
andere uitslagen knokken nu drie 
ploegen om de derde plaats welke 
recht geeft op nacompetitie: VVOP 
met 41 punten en Argon en Wou-
denberg met ieder 40 punten. Za-
terdag a.s valt de beslissing.
In de gehele eerste helft had Argon 
veel mogelijkheden nodig om uit-
eindelijk een keer te scoren. Na drie 
minuten al ging Vincent van Helle-
mondt alleen op Renswoude doel-
man Jacco van Ginkel af maar de-
ze uitstekende sluitpost bracht red-
ding. Even later had een pass van 
Wouter Winters op Rick Verweij 
ook geen succes, keeper Van Gin-
kel greep knap in. Lesley Groenen, 
op rechts doorgebroken, verzuimde 
de bal af te geven, en schoot ver-
volgens naast. Argon doelman Jordy 
Wens had nog niets te doen gehad 
maar kreeg na twintig minuten wel 
het eerste doelpunt te slikken. Mid-
dels een messcherpe counter gaf 
Renswoude een lesje in effectivi-
teit, vanaf rechts werd de bal op de 
vrijstaande Robbert Vlaanderen ge-
plaatst die vervolgens de bal tegen 
het net plaatste 0-1. Twee minuten 
later trok Stefan Tichelaar de stand 
weer gelijk, vanaf rand zestien me-
ter krulde hij de bal langs de muur 
in de uiterste hoek 1-1. Met nog een 
kwartier te gaan stond Renswoude 
weer op voorsprong, nu verscheen 

Dittgher Aarsen alleen voor Jordy 
Wens en maakte het af: 1-2. Slechts 
drie minuten had Argon nodig om 
de stand weer gelijk te trekken, 
eerst was er weer een vrije trap van 
Tichelaar die nu wel door de doel-
man werd gepakt, na en verre in-
gooi van Wouter Winters schampte 
Vincent van Hellemondt de bal met 
z’n hoofd. In een poging de bal weg 
te werken schoot verdediger Van 
den Bosch de bal in eigen doel 2-2. 
Voor rust nog twee kansen voor Ti-
chelaar, de eerste poging werd een 
prooi voorde doelman en de twee-
de (een mooie omhaal) verdween 
over de kruising. In het vervolg van 
de wedstrijd zakte het voetbal van 
beide ploegen naar een bedenkelijk 
niveau, het slechte veld en de har-
de wind vanaf de zijkant maakte het 
beide ploegen moeilijk. Renswoude 
produceerde vier ballen op het doel 
van Jordy Wens die vrij gemakkelijk 
onderschept konden worden. Voorin 
bij Argon liep het nu niet zo vlot. Een 
inzet van Van Hellemondt werd door 
keeper Van Ginkel tot hoekschop 
verwerkt en even later kwam een 
afgeslagen bal voor de voeten van 
Wouter Winters maar ook met de-
ze poging wist de Renswoude doel-
man wel raad. Met nog een kwartier 
te gaan werd Lesley Groenen ten val 
gebracht binnen het strafschopge-
bied, scheidsrechter Smit deponeer-
de de bal op stip en Stefan Tiche-
laar vonniste 3-2. Met Bas de Graaff 
en Mark Rijkeboer voor Rick Verweij 
en Remco von Lindheim ging Argon 
de slotfase in. Argon kreeg daarin 
nog enkele mogelijkheden maar die 
werden niet benut.
Zaterdag speelt Argon de laat-
ste wedstrijd tegen Nieuwland in 
Amersfoort. 
Foto: sportinbeeld.com

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag
Wilnis - Morgen, donderdag 9 mei, 
kunt u met het hele gezin meedoen 
aan een gezellige fietspuzzeltocht 
ten bate van het gemeenteproject 
UMOJA samen één, hulp aan de 
bewoners van de krottenwijken in 
Nairobi Kenia. De hulp bestaat dit 
jaar door het bouwen van een wa-
terpomp in de sloppenwijk Mathare. 
Tussen 14.00 en 14.30 uur kan ge-
start worden bij de Roeping, Kerk-
straat 12 in Wilnis (naast de kerk 
van de Hervormde Gemeente van 
Wilnis). De route is ongeveer 25 km 
lang en aan het einde is een pitstop 
waar u ten bate van het doel kof-

fie, thee, frisdrink etc kunt kopen. 
Tevens kan daar het antwoordfor-
mulier ingeleverd worden en onder 
degenen die alle antwoorden goed 
hebben ingevuld wordt een heerlij-
ke taart verloot. Deze wordt thuis-
bezorgd. Deelname kost 2,50 per 
persoon maar maximaal 7,50 per ge-
zin. Bewegen is goed voor de ge-
zondheid en u steunt tevens een 
goed doel.
Wanneer op 9 mei de weersomstan-
digheden zodanig zullen zijn dat 
fietsen geen plezier is, wordt deze 
uitgesteld naar tweede pinksterdag 
20 mei. U/jij bent van harte welkom.

Hertha D2 kampioen
Vinkeveen - Op deze zonnige zaterdag van 4 
mei kon Hertha D2 kampioen worden tegen 
het altijd sterke Argon.
Ze hadden van tevoren afgesproken om alle-
maal vanaf de eerste minuut druk te zetten. In 
de thuiswedstrijd hadden de Vinkeveners ge-
zien dat Argon daar moeite mee had. Omdat 
de Vinkeveense snelle spitsen veel de zijkan-
ten opzochten ontstond er ruimte tussen de 
spitsen. Mede door heel strak en zuiver pas-
sen stonden ze binnen 2 minuten met 1-0 voor. 
Dit was een flinke opsteker voor D2 van Hertha.  

Hertha had een groot aantal supporters mee-
genomen en zij zagen het kampioenschap al 
heel dichtbij komen. Maar Argon gaf niet op en 
scoorde 1-1. Hertha bleef echter gewoon door 
voetballen zoals het begonnen was en scoorde 
verdiend de 2-1. Na weer een gelijkmaker van 
Argon scoorde Hertha de verdiende  3-2, waar-
door het kampioenschap een feit was.  
Door deze winst werden ze met nog 1 wedstrijd 
te spelen onbereikbaar voor de concurrentie. 
Met champagne, bloemen en patat werd het 
kampioenschap gevierd. 

Mannen Hertha F1 winnen 
internationale wedstrijd
Vinkeveen - De jongens van Hertha 
hadden enorm veel zin in deze inter-
nationale wedstrijd tegen J Dream. 
Na een gelijkspel vorige week voor 
de competitie zaten de Hertha spe-
lers direct goed in de wedstrijd. 
Vooral aanvoerder Sander de Vries 
speelde een prima wedstrijd.

Hertha speelde namelijk heel erg 
aanvallend waardoor Sander vaak in 
zijn eentje tegen drie Japanse tegen-
standers speelde. Gelukkig speelde 
keeper Andy Theijsmeijer een fout-
loze wedstrijd. Hertha kwam al snel 
op voorsprong door Daan Plevier. 
Daan vormde een prima koppel met 
de andere snelle aanvaller Cayden 
Hoekman. Beide spelers zorgden al 
snel voor een 3-0 voorsprong. Mats 
Klinkhamer scoorde een mooie goal 
van veraf en Tijn Eekhoudt vergroot-
te de voorsprong naar 5-0. J-Dream 

had veel technische en snelle spe-
lers maar het nodige geluk ontbrak. 
Hertha vergrootte de voorsprong tot 
de rust naar 7-0. Na rust ging Hert-
ha vrolijk verder met scoren. Vooral 
Daan was prima op dreef en scoor-
de er op los. Michel Passet scoor-
de ook en de stand liep zo hoog 
dat het scorebord dit niet meer kon 
aangeven, 10-0. Niels Schoonder-
beek maakte in totaal 3 doelpun-
ten en speelde een prima wedstrijd. 
Ondanks de flinke voorsprong was J 
Dream ook gevaarlijk voor het doel 
van Hertha, maar keeper Andy hield 
zijn doel schoon.
Hertha scoorde nog een aantal pri-
ma goals en won de wedstrijd uit-
eindelijk met 14-0. Dit moet het no-
dige vertrouwen geven voor het slot 
van de competitie en het toernooi 
met Pinksteren tegen Argon. 
Foto: sportinbeeld.com

‘s Avonds kanovaren 
tijdens ‘Juni Beweegt’
De Ronde Venen - De kanovereni-
ging De Ronde Venen doet mee met 
de actie ‘Juni Beweegt’ en houdt 
een kennismakingscursus voor vol-
wassenen. De club haakt daarmee 
aan bij het leuk en gezond zijn van 
bewegen. Tijdens deze introductie 
staat het plezier voorop. De avon-
den worden aangepast aan het ni-
veau van de beginnende deelnemer. 

Lage drempel om mee te doen
Alle noodzakelijke attributen om 
mee te doen aan het kanovaren zijn 
op de locatie aanwezig en worden 
door de club ter beschikking ge-
steld. Deelnemers moeten wel zelf 
denken aan geschikte kleding (die 
nat mag worden). Bij wind is het 
handig om een windjack/regenjas-
je mee te nemen. De kajaks die de 
club kan inzetten zijn over het alge-
meen erg stabiel. 

Buiten actief bezig zijn
Vanaf de botenloods aan de Heren-
weg 196 in Vinkeveen kan de kajak 
zo vanuit de container het water in. 

Een uitstekende locatie om te star-
ten voor een prachtige tocht over de 
plassen. Elke keer is het water weer 
anders. Prachtig is het om ’s avonds 
de drukte van je af te leggen en ge-
heel te ontspannen in je kajak en te 
genieten van een zonsondergang. 
De beleving vanaf het water is ge-
heel anders dan vanaf de kant. 

Vier avonden
De ‘instuif’ wordt gehouden op vier 
woensdagavonden in juni. Op 5, 12, 
19 en 26 juni is iedereen welkom. De 
start is vanaf 19.00 uur.
De eerste avond zal er vooral aan-
dacht worden gegeven aan het hoe 
de 1e keer te gaan kanovaren. Bij-
voorbeeld het in- en uitstappen. La-
ter zal er meer op de plas worden 
gevaren. Dit onder de begeleiding 
van leden van de club.

Opgave is mogelijk via de poster Ju-
ni Beweegt of de formulieren die de 
gemeente heeft verzonden in het 
kader om senioren aan het sporten 
te krijgen of via de club.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 10 
mei is er prijsklaverjassen om fraaie 
prijzen voor iedereen in Café de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43. U dient 
om 20.00 uur aanwezig te zijn en 
uiterlijk om 20.15 uur zal de kaart-
avond starten. Er zullen viermaal 
zestien giffies gespeeld worden, de 
punten worden bij elkaar opgeteld 
en de winnaar of winnares is be-
kend. Ook is er op deze avond een 
grote tombola. De uitslag van de 
laatstgespeelde prijsklaverjasavond:
1 Cees Lof  6814 punten 

2 Loes Verbruggen  6757 punten
3 Nico May  6737 punten
4 Herman v.d. Waa  6623 punten
5 Cees Wijngaarden  6613 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Koos Werneke uit Baambrugge die 
duidelijk zijn avond niet had op 
vreemde bodem met 4755 punten.
Data prijsklaverjassen in de Merel 
tot aan de vakantie: 10 en 24 mei, 7 
en 21 juni en 5 juli. Aanvang van alle 
avonden is 20.15 uur. Voor meer in-
fo: tel. 0297-263562.
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Regio - Zaterdag jl. werd voor Piet 
van Schaik uit Uithoorn, wie kent 
Piet niet, een ware comeback. Piet 
die jaren geleden al eens bij An-
dré van Duin in diens tv programma 
Animal Crackers de show stal met 
zijn duivenverhalen en zijn uitbun-
dige lach, is na problemen met zijn 
gezondheid, weer helemaal terug 
aan de top. Piet inmiddels de 80 jaar 
ruim gepasseerd is nog steeds een 
groot liefhebber van de duivensport 
en de daarbij behorende gezellig-
heid. Zo is Piet op vrijdagavond niet 
weg te slaan uit de kantine waar hij 
enorm kan genieten van z’n por-
tie bitterballetjes en ja, u leest het 
goed, een glaasje prik!! Dit week-
end gaf hij de jonge garde vliegles. 
De duiven werden om 09:45 uur ge-
lost in het Belgische Wolvertem bij 
een W.Z.W.-wind. Piet klokte zijn 
“63” om 11:17 uur en legde daar-
mee de afstand van 146 km. af met 
een snelheid van ruim 95 km. p/uur.
Tweede werd Theo Kuylenburg uit 
Amstelhoek en derde werd Pe-
ter Bosse uit Uithoorn. Piet eindig-
de in Rayon F als 9e van 3448 dui-
ven. Theo werd 29e en Peter 71e, 
Ton Duivenvoorde werd 88e en Leo 
v.d. Sluis 90e, voorwaar zeer goede 
prestaties van de leden van postdui-
venvereniging Rond de Amstel.

Good old Piet van Schaik 
terug aan de duiventop

Crosser Bart van Bemmelen 
start goed in Europa
Regio - De strijd om de Europe-
se titel BMX fietscross word in ver-
schillende landen van Europa verre-
den. De eerste wedstrijd die verre-
den werd in Frankrijk was Bart van 
Bemmelen van de partij. Doordat hij 
zich in de voorrondes kwalificeer-
de plaatste hij zich bij de laatste 32 
en daardoor ging hij door naar de 
kwartfinale. Hij behaalde daar een 
fraaie tweede plek, waardoor hij 
zich automatisch voor de halve fina-
le plaatste. Ook deze finale kwam hij 
goed door. En dan nu op naar de fi-
nale. Helaas door een slechte start 
lukte het Bart niet om een ereplaats 
te behalen. Hij werd daar zevende in 
een veld met totaal 74 boys 11- en 
12 jarigen.
Uiteindelijk toch een goed resultaat 
en op naar de volgende wedstrijd 

die plaats vond in Tsjechië. Toen op 
weg naar Tsjechië waar er twee ron-
des werden gereden. Doordat Bart 
in zijn drie manches voortreffelijk 
reed en steeds tweede werd kwa-
lificeerde hij zich in de halve finale 
waar hij eerste werd.
Toen werd het reuze spannend, om-
dat hij uit kwam in de finale. Na een 
zeer goede start lag hij op de eerste 
plaats en deze wist hij tot de eind-
streep te behouden
Super, super, supergeweldig om als 
12 jarige eerste te worden!
De dag daarna bijna hetzelfde beeld 
alleen lukte het hem net niet om zijn 
eerste plaats vast te houden door 
een klein foutje in de laatste bocht 
waardoor zijn rivaal eerste werd en 
Bart tweede. De volgende wedstrijd 
wordt gereden in Duitsland.

Gratis wielershirt voor eerste deelnemers

Fietstocht rond De Stelling 
van Amsterdam
Regio - De inschrijving voor de 
fietstocht Rondje Stelling op zater-
dag 7 september is vanaf 1 mei ge-
opend met een spectaculaire ac-
tie. De eerste honderd deelnemers 
die zich nú laten registreren op  
www.rondjestelling.nl voor de toer-
tocht rond Amsterdam krijgen een 
gratis wielershirt als promotie voor 
de vroegere verdedigingslinie. Van-
af de start bij het Fort aan de Drecht 
in Uithoorn voeren twee afstanden 
in westelijke richting naar Aalsmeer 
en Haarlemmerliede waarna de kor-
te afstand door de stad terugfietst 
naar De Ronde Venen en de lange 
afstand De Stelling ten noorden van 
Amsterdam aandoet.
Het Rondje Stelling is een jaarlijks 
terugkerend evenement in de Stel-
lingmaand september wanneer di-
verse forten van de vroegere verde-
digingslinie geopend zijn voor pu-
bliek. Op zaterdag 7 september vindt 
de tweede editie plaats van de suc-
cesvolle toertocht van de Uithoorn-
se Wieler Trainings Club (UWTC). 
Het initiatief om de vroegere verde-
digingslinie dichter bij de bewoners 
te brengen wordt ondersteund door 
Cultuurcompagnie de uitvoeren-
de partij aan het cultuurbeleid van 
de provincie Noord-Holland. Mede 
door financiële ondersteuning van 
de Rabobank Regio Schiphol werd 
het mogelijk om dit jaar de route uit 
te breiden met een extra recreatie-

ve afstand waarbij fietsers meer tijd 
krijgen voor hun omgeving en een 
goede aansluiting vinden bij de di-
verse vestingwerken langs de Stel-
ling.
Er zijn twee afstanden (85 en 170 
km) die beide op 7 september star-
ten tussen 07.00 en 09.00 uur. Er zijn 
rust- en verzorgingsplekken bij for-
ten langs de route. Voor Uithoorn is 
dit het Fort aan de Drecht en voor 
deelnemers ten noorden van Am-
sterdam is een start- en foerageer-
mogelijkheid bij fort Veldhuis in 
Heemskerk. De langste afstand is 
een sportieve uitdaging over het he-
le monument van 46 forten en slui-
zen en de korte afstand loopt van-
af Uithoorn tot het fort bij Vijfhui-
zen ook over deze linie. Verkeerslu-
we en in het groen verscholen fiets-
paden voeren daarna de deelne-
mers aan deze afstand dwars door 
de stad Amsterdam om in de pol-
der De Rondehoep weer samen te 
komen met de lange afstandsrijders 
voor de laatste kilometers naar de 
finish.
Online inschrijven kan vanaf 1 mei 
2013 via www.rondjestelling.nl. Het 
inschrijfgeld bedraagt 5,00 voor de 
85 kilometer en 6,00 voor de 170 ki-
lometer, inclusief routebeschrijving, 
verzorging onderweg en het gra-
tis shirt voor de eerste inschrijvers. 
Voor het evenement zijn beide rou-
tes ook op GPS beschikbaar.

Jeroen van Goor op 
podium in Amstelveen
Regio - Zondag 5 mei mochten de 
nieuwelingen als eerste van start 
bij de ronde van Amstelveen. Ruim 
50 renners aan start, waar gelijk 
de eerste ronde het gas er al goed 
op ging. Hierdoor moesten er in de 
eerste ronde al renners lossen. Ook 
voor Bart de Veer ging het na een 
paar rondes te hard. Jeroen van 
Goor kon prima volgen in het pelo-
ton, waar steeds weer geprobeerd 
werd te demarreren om tijdens de 
tussensprints premies te scoren. 
Ook in de laatste helft van de wed-
strijd heeft Jeroen nog brutaal voor 
het peloton uit gereden. De gedub-
belde renners moesten ongeveer 10 
rondjes voor het eind de koers ver-
laten. Een 30 renners gingen de fi-
nale in. In de laatste ronde wist Je-
roen zich weer naar voren te ‘wur-
men’ en hij kwam als een van de 
eerste de laatste bocht door. Het 
was nog even spannend wie er op 
het podium kwamen, de speaker 
wist het ook pas na een blik op de 
Mylaps uitslag. 1) Thierry Bouckaert 
uit Lisse, 2) Tom Wijfje (Ter Aar) en 
3) Jeroen van Goor uit Wilnis.

Hierna ging de 40+ van start, waar 
Frans vd Does lekker voorin mee 
reed. Al na enkele rondes kreeg Bri-
an Burggraaf het op de heupen, hij 
kreeg Pierre Deen en Arnoud Wit-
senburg mee. Al na enkele rondes 
liep de voorsprong behoorlijk op en 
leek het peloton zich bij de ontsnap-
ping neer te leggen. Deze drie ren-
ners hebben dan ook de podium-
plaatsen verdeeld. Frans vd Does 
eindigde op de 15e plaats.
Bij de amateurs/junioren een 10e 
plaats voor Henk de Jong, en Den-
nis Moolhuijsen 23e. Michael van 
Meerland, Franklin Wessels en Ja-
ron Berends kregen een DNF.

Strijdlust 
Op 4 mei reed de jeugd naast de 
landingsbaan van het vliegveld van 
Rotterdam. Een bijzondere locatie 
voor 4 mei. Stijn Ruijter stond aan 
de start bij categorie 6. Door de har-
de wind wist het peloton niet altijd 
of ze nu hard wilde rijden of niet. De 
hele wedstrijd waren er steeds korte 
ontsnappingen waar Stijn zich veel-
vuldig mee bemoeide, door de har-
de wind lukte het echter niemand 
om echt weg te komen. Stijn kreeg 
zes rondes voor het einde toch 50 
a 60 meter voorsprong op het pelo-

ton en hij wist dat lang vol te hou-
den. Pas in de laatste ronde kregen 
ze Stijn weer te pakken. Die had 
toen te veel gegeven om zich nog 
met de sprint te bemoeien. Met een 
15e plaats kon hij toch terugzien op 
een mooie wedstrijd. Jammer dat er 
geen prijs was voor de strijdlustigste 
renner. Bij categorie 7 waren Men-
no van Capel en Sven Nijhuis van 
de partij. Ondanks de harde wind 
werd hier hard gereden. Sven hield 
het lang vol maar moest het peloton 
toch laten gaan. Menno zat achterin 
het peloton toen deze in twee delen 
brak. Het groepje waar hij inzat reed 
goed door en wist uiteindelijk zelfs 
het groepje dat Sven verzameld had 
nog in te halen. Menno sprintte in 
zijn groep naar een 24 plaats in het 
klassement. Sven werd uiteindelijk 
31e. Beide heren kwamen uitgeteld 
over de finish. Met een kleine groep 
achtervolgers rijden is soms ver-
moeiender dan in het peloton rijden.

Op avontuur 
Zondag 5 mei was de UWTC ren-
ner Guus Zantingh naar Noord Lim-
burg afgereisd om te starten in een 
veteranen 60+ wedstrijd in Venray. 
Op een nieuw parcours van 2200 m. 
werd de start gegeven. In de eerste 
ronden bleef het peloton bij elkaar 
maar na 5 ronden ontstond de eer-
ste vluchtpoging van 2 renners, na 
een premiespurt. In eerste instan-
tie was de voorsprong maar 12 se-
conden, maar toen men in het pe-
loton naar elkaar ging zitten kijken, 
konden de 2 koplopers hun voor-
sprong verder uitbouwen. Er werden 
nog wel enkele pogingen onderno-
men om bij de koplopers te geraken 
maar deze mislukten. De wedstrijd 
werd gewonnen door Fred de Kin-
kelder uit Groenloo voor Cor Nijhoff 
uit Wijk bij Duurstede. Guus Zan-
tingh greep met een 4e plaats net 
naast het podium.

Tijdrit
Dinsdag 14 mei staat er weer een 
tijdrit op het programma voor de 
jeugdleden. Deze wordt tijdens 
de training verreden. Donderdag 
16 mei is er een lange tijdrit bij de 
Hoef. Jeugdrenners uit categorie 6 
en 7 mogen ook meedoen en rijden 
één ronde van 8 km. De rijders van-
af nieuwelingen rijden twee rondes 
en dus 16 km. Aanvang 19.00 uur. 
Startplaats op de Hogedijk.

Zesde plaats voor Argon 
A1 in eerste divisie
Mijdrecht - De laatste speeldag 
van de reguliere competitie stond al 
weer op het programma en koppel-
de het Argon A1-team aan FC Vo-
lendam A1. Bij winst zou Argon de 
periodetitel wel eens kunnen bin-
nenhalen, bij een gelijkspel of ver-
lies zou aan een mooi seizoen een 
einde komen met een mooie plaats 
in de middenmoot. De laatste weken 
hadden hun tol geëist en naast eni-
ge afzeggingen vanwege blessures, 
stond er in het veld ook een aantal 
spelers, die normaal rust gegeven 
zou worden. Nog een keer moest er 
‘alles uit de kast gehaald worden, de 
vraag was of ze dat zouden kunnen 
opbrengen. Het begin was in ieder 
geval hoopgevend, Volendam wat 
beter combinerend, Argon weinig 
weggevend en zoekend naar een 
opening. Het is Reshad, die als eer-
ste doorkomt, maar het vizier niet op 
scherp heeft staan. Het gevaar van 
Volendam komt vooral van de rech-
terkant, waar de rechtsbuiten een 
paar keer goed doorkomt. Een van 
deze acties leidt halverwege de eer-
ste helft tot een corner, die vervol-
gens onberispelijk wordt binnen-
gekopt bij de eerste paal, 0-1 voor 
Volendam. Even later lijkt de 1-1 op 
het scorebord te komen als Guido 
Pauw goed doorgaat, maar vergeet 
binnen te schieten. Even later Soner 
Gedik, die een cornerbal bij de 2e 

paal niet binnen, maar net buiten de 
palen plaatst. Aan de andere kant is 
het even later wel raak, een prima 
aanval en dito voorzet brengt de bal 
voor de voeten van de spits, die hier 
wel raad mee weet, 0-2. Een dom-
per zo vlak voor rust. In de rust wor-
den de laatste aanwijzingen gege-
ven, Wil Argon nog iets, dan zullen 
ze snel moeten scoren. Ze gaan 1 op 
1 spelen achterin, in de hoop druk 
te zetten en snel de aansluiting te 
realiseren. Argon komt goed uit de 
startblokken en neemt het initiatief. 
Maar net als in de eerste helft valt 
de goal aan de andere kant, als een 
lange bal verkeerd wordt ingeschat 
en de speler van Volendam de bal 
in het lege doel mag schuiven. De 
wedstrijd is gespeeld en het wordt 
ook nog 0-4, als de bal op de pe-
naltystip belandt, na een ongelukki-
ge buiteling van de linksbuiten van 
Volendam. Een compliment voor de 
jongens van Argon, die blijven voet-
ballen om de stand een draaglijke te 
maken. Het wordt hiervoor beloond 
als een prima cornerbal van Jas-
per Werkhoven even fraai door Jes-
se van Nieuwkerk wordt binnenge-
kopt en de 1-4 betekent. Even later 
fluit de scheidsrechter af en is aan 
een mooi seizoen ten einde geko-
men. Ook volgend jaar zal de ploeg 
weer op 1e divisie uitkomen. 
 Foto: sportinbeeld.com

Argondames blijven thuis 
ongeslagen

Mijdrecht - Na een lange win-
terstop hebben de Argon dames 
er inmiddels weer 5 wedstrijden 
opzitten. Afgelopen zondag ont-
vingen zij de dames van de Leg-
meervogels thuis. In Uithoorn 
wisten de Legmeervogels met 
1-0 nog de drie punten binnen 
te slepen. De Argondames heb-
ben tot nu toe thuis al een aan-
tal keer wat weten goed te maken 
en ook afgelopen zondag hebben 
zij thuis het doel schoon weten te 
houden en de volle drie punten 
weten te pakken!
De eerste helft waren beide 
teams echt aan elkaar gewaagd. 
Aan beide kanten werden aanval-
len opgezet en ontstonden kan-
sen. De ruststand van 0-0 pas-
te helemaal bij het beeld van de 
eerste helft. Na de rust waren de 
beste kansen echter toch voor 
Argon. Het spel werd meer ge-
speeld op de helft van de Leg-
meervogels, hoewel de Legmeer-
vogeldames zelf zeker ook nog 
een aantal keer goed wisten op 

te bouwen. Uiteindelijk, na goed 
doorgaan van de spits van Ar-
gon kon zij de bal terugleggen op 
Maartje de Jong die deze fantas-
tisch wist binnen te schieten: 1-0. 
De Legmeervogels gaven zeker 
nog niet op en bleven voor de ge-
lijkmaker gaan.
Niet onverdiend kon de spits van 
Argon, Kim Smit, na een super-
snelle aanval door de verdediging 
heen, de keepster omspelen en 
de 2-0 maken! Complimenten zijn 
op zijn plaats voor de inzet van 
het hele team van Argon, dat met 
elkaar ook nog eens een drietal 
geblesseerden opvangt.

Weer drie punten deze wedstrijd 
voor de Argondames, die zo thuis 
ongeslagen weten te blijven en 
eigen doel schoon weten te hou-
den. Laten we hopen dat het team 
dit weet vast te houden en zich 
met deze groep – helaas zullen 
volgend seizoen niet alle dames 
terugkeren op het veld- opmaakt 
voor een mooie eind sprint!

Turfstekerstoernooi in zicht
Vinkeveen - Met nog slechts 2 we-
ken te gaan komt de uiterste inschrijf-
datum (19 mei) voor het Turfstekers-
toernooi in zicht. Een jubileum, want 
voor de 25ste keer al weer! Reden 
voor de toernooicommissie om eens 
een gesprek aan te knopen met de 
oprichters van het Vinkeveense bui-
tentoernooi: Cees Ruimerman, Ni-
co Pappot en Nico van der Vliet. Op 
de mooie vrije zondagmiddag van 5 
mei volgde verhaal met vele anekdo-
tes. De drie musketiers hadden des-
tijds al vaker in België meegedaan 
aan verschillende zomerse grastoer-
nooien. Ook René Spruijt en Ans Rö-
ling waren toen al van de partij. Dat 
waren tweedaagse toernooien, met 
overnachting op een camping of iets 
wat daar voor doorging. De mannen 

vonden het beregezellig en enthou-
siast riepen zij dit in het Vinkeveense 
ook wel te kunnen organiseren. Goe-
de contacten met de Vinken en Hert-
ha zijn er altijd al geweest, en de lo-
catie werd een feit. De eerste toer-
nooidatum werd gezet. 600 brieven 
werden gestuurd aan diverse clubs, 
gestencild en gestempeld bij het 
postkantoor. Zo’n 30-32 teams meld-
den zich aan, dat bleef de eerste ja-
ren het gemiddelde. Het tweedaagse 
toernooi is er nooit van gekomen on-
danks dat de organisatie zelf wel in 
tentjes overnachtte om de uitgezette 
velden te bewaken, én om de sleutel 
van de kantine te bewaken. Heel be-
trokken. Meld je aan via Han Fedde-
ma (0297-287952) of via de site 
www.vv-atalante.nl

Nederlandse dubbeltitel voor 
tafeltennisser Brent Bakker
Vinkeveen - In Arnhem werden 
op 28 april de Nederlandse kampi-
oenschappen tafeltennis voor de A 
jeugd gespeeld. 

De twaalfjarige Brent Bakker, lid van 
VDO/SE in Uithoorn en speler bij de 
nationale selectie, deed in zijn leef-
tijdsklasse mee aan het enkelspel, 
en aan het dubbelspel met Roel Bo-
gie van t.t.v. Nijmegen. In het en-
kelspel kon Brent helaas geen pot-
ten breken, maar in het dubbelspel 
ging het des te beter. Na een dege-
lijke overwinning in de eerste ron-

de, werd in de halve finale het sterke 
Schiedamse duo Verschuren/Baart 
verslagen met 3-1. In de finale te-
gen het Haagse koppel Schultz/Ja-
ger hadden Brent en Roel een ner-
veus begin met verlies in de eerste 
game.
Maar daarna herstelden zij zich pri-
ma en met agressief topspin spel 
trokken zij steeds het initiatief naar 
zich toe. En onder luide aanmoedi-
gingen van de meegereisde suppor-
ters werd met 4-11, 11-8, 11-3, 11-8 
de Nederlandse dubbeltitel binnen-
gehaald.

Uitslag
Piet van Schaik Uithoorn
Theo Kuylenburg  Amstelhoek
Peter Bosse Uithoorn
Ton Duivenvoorde  De Hoef
Leo van de Sluis  Uithoorn
Co Oussoren  Vinkeveen
Hennie Pothuizen,  Vinkeveen
Hans Half  Amstelhoek
Martin van de Hoort  Uithoorn
Martin Bosse  Uithoorn
Ron den Boer  Uithoorn
Theo Vlasman  Uithoorn
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Kees en Danny klaar voor 
het NK zijspanrace
Mijdrecht - Nadat de eerste races 
voor het Open Nederlands Kampi-
oenschap in maart op het circuit van 
Assen, vanwege aanhoudende kou 
werden afgelast, is nu de eer aan de 
HAMOVE om op het prachtige stra-
tencircuit, de Varsselring, te Henge-
lo (Gld.) de opening van  de wegra-
ces voor het Nederlands Kampioen-
schap te organiseren.  
Traditioneel gebeurt dit in het He-
melvaartweekend, dit jaar op 11 en 
12 mei  met een interessant pro-
gramma. Wedstrijden om het ONK 
(open Nederlands kampioenschap) 
en het OBK (Open Belgisch kam-
pioenschap), twee manches voor 
de IRRC (International Road Ra-
cing Championship), twee manches 
van de ICGP (International Clas-
sic Grand Prix) en 2 manches van 
de 50cc Classic European Cup. Met 
het racegeweld op de baan is er ook 

naast de baan weer van alles te be-
leven.

In de zijspanklasse gaat het Con-
nect Roke  team proberen de pres-
tatie van vorig jaar te herhalen. Toen 
werd een zwaar bevochten eerste 
plaats gehaald. 
Met een goede voorjaarstraining en 
inmiddels 8 punten uit een eerste 
WK- wedstrijd, recentelijk behaald 
op het circuit Motorland Aragón 
in Spanje,  is het vertrouwen volop 
aanwezig. Makkelijk zal het niet zijn, 
want met internationale deelname 
uit het buitenland, o.a. regerend we-
reldkampioen team Reeves uit En-
geland, is de concurrentie groot. 
Waarborg voor spannende races 
waarbij het team uw support zeker 
kan gebruiken. 
Blijf ons volgen, wij houden u op de 
hoogte.

Winst voor Ewoud van 
Balgooi en Argon 8
Mijdrecht - De spelersgroep van 
de Argon 8 heeft in de laatste thuis-
wedstrijd een fantastische overwin-
ning geboekt op koploper Sporting 
Almere 2. Die beloning volgde na 
een wedstrijd, waarin de Argon 8 
heel goed partij wist te geven aan 
de boys uit Almere. De koploper had 
nog slechts één overwinning nodig 
om volgende week zichzelf tot kam-
pioen te kronen.  Echter, midden-
moter Argon 8 wilde hier graag een 
stokje voor steken en wist de tegen-
stander van meet af aan goed partij 
te geven, waardoor er een spannen-
de strijd ontstond.
De thuisclub was vanwege enkele 
blessures van de eigen selectie nu 
versterkt met o.a. Michiel en Den-
nis. Door de harde wind was het 
voor beide partijen lastig om de bal 
onder controle te houden en diverse 
passes belandden dan ook over de 
zij- of achterlijn. Na een aftastende 
fase ontstonden voor Argon de eer-
ste mogelijkheden en na ongeveer 
20 minuten was het raak. Vanuit de 
achterhoede werd de bal via goed 
positiespel naar voren gebracht en 
kon Pascal perfect door het midden 
de keeper verschalken 1-0. De gas-
ten wisten hier maar geen antwoord 
op te vinden en zo werd de voor-
sprong tot de rust behouden.
Na de thee betrad de tegenstander 
getergd het veld. Zij waren duide-

lijk van plan om de stand om te bui-
gen. Na ongeveer 5 minuten lukte 
dat ook, want een aanval werd met 
moeite gepareerd en na slecht uit-
verdedigen kon Sporting Almere 2 
de gelijkmaker scoren. Lang leek 
het erop dat de wedstrijd in een re-
mise zou eindigen tot een kwartier 
voor tijd Robin het op zijn heupen 
kreeg. Op het moment dat de coa-
ches Robin dachten te wisselen, 
kreeg hij de bal uit de diepte mooi 
aangespeeld en wist hij de bal langs 
de uitkomende doelman in het net 
te jagen 2-1. Deze stand werd ver-
der met tomeloze inzet verdedigd en 
de boys uit Almere gingen met een 
kater weer huiswaarts. Chapeau 
voor onze Argon helden.

Voorts moet worden vermeld dat dit 
de laatste thuiswedstrijd was van 
Ewoud van Balgooi. Vanwege een 
telkens terugkerende voetblessu-
re, heeft Ewoud te kennen gegeven 
dat hij zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen wil hangen. Ewoud heeft zijn 
voetbalkunsten vanaf de F-jes eigen 
gemaakt en verder het hele voetba-
lalfabet doorlopen. Met de komen-
de pinksterdagen gaat Argon 8 in-
ternationaal en zijn ze uitgenodigd 
voor een voetbaltoernooi in Keulen. 
Daar rond Ewoud zijn voetbalcarriè-
re af, samen met Johnny en Wester. 
Foto: sportinbeeld.com

Jasmijn, Renze en Celine 
clubkampioen bij Veenland Gym

De Ronde Venen - Het beloof-
de weer een gezellige dag te wor-
den tijden de clubkampioenschap-
pen Veenland gymnastiek. In totaal 
deden er 65 leden mee! Bij de jon-
gens wonnen de gouden medaille: 
Renze Goossens en Senna Wilkes. 
De zilveren medaille werd gewon-
nen door: Teije Goossens en  Julian 
Wilkes. De bronzen medaille werd 
gewonnen door: Storm Verkaik, Jai-
my Wilkes en Quincy Donkervoort. 
Clubkampioen bij de jongens werd 
Renze Goossens. Daarna was het de 
beurt aan de meisjes recreatie. Dit 
resulteerde in de volgende uitslag.
Gouden medailles: Cindy van 
Maanen, Maud Aarsen, Sienna 
Bruins, Loïs de Haan, Jasmijn Di-
nant. Zilveren medailles: Indy Kors, 
Indy Hettema, Donna Lek, Ilse vd 
Kraats, Emma Raave. Bronzen me-
dailles: Nora Diederiks, Sterre van 
Bemmel, Rosanne Wormgoor, Isa 
Schouten. Clubkampioen werd Jas-
mijn Dinant. Als laatste was de se-
lectie aan de beurt. Daar werden de 
medailles gewonnen door:
Goud: Celine de Boer, Eva Turk, 
Femke vd Molen, Kimberly Bouman.
Zilver: Floor Kouwenberg, Madelon 
Rispens, Kimberly Moeliker, Ma-
rijn Zuiker. Brons: Irene Turk, Tan-
ja Kamp, Amber Verkaik, Isa Groe-
nendaal. Clubkampioen werd Celi-
ne de Boer.

Spannend duel Hertha 
mini’s Real Madrid
Vinkeveen - Hertha’s Minipupillen 
zijn pas een jaar lid van Hertha en 
nu al een internationale wedstrijd 
tegen het Japanse J-Dream. Daar-
om waren Kiero de Groot, Samuel, 
Lars van den Berg, Indy Dolman en 
Jasper Mons best zenuwachtig. Het 
spel begon onwennig door de on-
bekende spelwijze van deze Japan-
se kinderen. Het spel golfde heen en 
weer en zowel Hertha als J-Dream 
hadden diverse kansen om de sco-
re te openen.
Het was J-Dream die op voor-
sprong kwam. De Hertha spelers 
werden verrast door de snelle Ja-
panse speler en die kon ongehin-
derd scoren. Hertha liet het er niet 
bij zitten en zowel Jasper Mons als 
Lars van den Berg hadden kunnen 
scoren. In de tweede helft gebeur-
de dat ook. Door een goede com-

binatie van Lars en Jasper werd de 
stand 1-1. J-Dream wilde per se 
winnen en dwong enige kansen af, 
maar door goed verdedigen door 
Kiero en Indy bleef de stand 1-1. De 
snelle Samuel zorgde op recht tel-
kens voor gevaar, maar Hertha kon 
niet meer scoren. Dat gebeurde wel 
aan de andere kant. J-Dream kon 
prachtig scoren en zelf Indy en Kie-
ro konden dit niet voorkomen. Na-
dat de scheidsrechter voor het eind-
signaal had gefloten was iedereen 
het erover eens dat dit een geweldi-
ge wedstrijd was van beide kanten. 
Sportief bedankten beiden teams 
elkaar en zat deze eerste internati-
onale wedstrijd voor Hertha’s Mini-
pupillen erop. Wil je meer informa-
tie over Hertha’s Minipupillen schrijf 
dan een mail naar info@hertha.nl. 
Foto: sportinbeeld.com

Feestelijke opening tennisbanen tV Wilnis
Wilnis - Op een zonovergoten dag 
verrichtte afgelopen zondag de 
heer David Moolenburch,  wethou-
der sportzaken van De Ronde Ve-
nen, de officiële opening van de ge-
renoveerde tennisbanen in Wilnis. 
De opening werd bijgestaan door 
een drietal leden van de vereniging. 
Deze leden, Bouwe Buur, Ton Reu-

rings en Ron Sabbé hebben in de 
afgelopen maanden zeer veel werk 
verricht bij het totstandkomen van 
de renovatie. Een vereniging valt of 
staat met dit soort leden die belan-
geloos veel tijd steken in hun club 
waardoor andere leden in staat ge-
steld worden hun sport te blijven 
beoefenen. Het bestuur van TVWIL-

NIS gaf als blijk van dank ook een 
gepast cadeau voor de gedane in-
spanningen.

Na het officiële gedeelte werd voor 
de talrijk opgekomen leden een 
Toss middag georganiseerd. Het 
was verheugend om te zien dat ook 
veel nieuwe leden gebruik maak-

ten van deze middag en tevens be-
merkten dat het spelen op deze ba-
nen aantrekkelijk is. De vernieuwing 
de banen is tennis technisch gezien 
een vooruitgang en is ook lichame-
lijk minder belastend voor het li-
chaam dan de oude baansoort. Nu 
de aanleg van de nieuwe banen tot 
stand gekomen is, mag TVWILNIS 
zich verheugen in een aanwas van 
nieuwe leden waarbij zelfs oud le-
den weer lid worden. Blijkbaar was 
het vervangen van de banen een 
juiste keuze van het bestuur.

De komende tijd zal de tennisver-
eniging met aantrekkelijke acties 
proberen nog meer leden voor zich 
te winnen. Heeft u wel eens ge-
speeld of bent u beginnend speler 
of speelster geen probleem, de ver-
eniging organiseert veel activiteiten 
dus voor ieder wat wils. Iedereen is 
de komende tijd dan ook van har-
te welkom aan de Pieter Joosten-
laan om eens vrijblijvend een balle-
tje te komen slaan. Hierbij zijn ook 
jeugdleden uiteraard van harte wel-
kom. De twee trainers bij de vereni-
ging zullen iedereen graag de be-
ginselen van het tennis bijbrengen. 

turftrappers toernooi
Vinkeveen - Donderdag 8 mei (He-
melvaart) is het weer zover! Voor de  
34ste keer wordt het Turftrapper-
toernooi gehouden. Deze keer doen 
er 20 teams mee, verdeeld over 5 
poules. Er worden in de voorrondes 
3 wedstrijden gespeeld en de bo-
venste twee teams van elke poule 
gaan over naar de WINNERS pou-
le en de twee onderste teams gaan 
over naar de LOSERS poule. De 
speelduur per wedstrijd is 2x 7,5 mi-
nuut. In de LOSERS poule wordt het 
inzetten van een dame beloond met 
1-0 voorsprong en de dames mogen 
buitenspel staan. Natuurlijk mogen 
er ook meer dames per team mee-
doen, maar de beloning blijft 1-0. 
Er komen 2 WINNERS poules en 
2 LOSERS poules met in elke pou-
le 5 teams en daar worden dus door 
elk team 4 wedstrijden gespeeld. De 

uiteindelijke einduitslag wordt be-
paald door penalty’s alleen voor de 
eerste en tweede plaats in de WIN-
NERS poule wordt gestreden. De 
prijsuitreiking zal rond 16.15 zijn 
en daarna stort iedereen zich in het  
feestgedruis met medewerking van 
een gezellige discotheek en Hert-
ha kennende zal er ook wel weer 
een zanger aanwezig zijn. De deel-
nemende ploegen zijn: Albert Heijn, 
All stars, de Bierhut,de Twee Heer-
tjes, De Plashoeve. de Knoeiers,de 
Veensteker,de Vinken, Derde on 
Tour,de Schans,Fronik Grafmonu-
menten, Kooyman Scouting, Maij-
er Interieur Timmerwerk,Penelope, 
’t Kruytvat, Trainen voor Trainers,van 
Kouwenb, van Spengen, Zonnehoe-
ve en een heel dames team van de 
twee Heertjes. De eerste wedstrij-
den beginnen om 08.30 uur

tVM Heren 2 pakt de 
volle winst
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
speelde heren 2  van TVM Mijdrecht 
hun vierde competitiewedstrijd. Dit 
keer was het thuis tegen Boogaerd 
6 uit Hoofddorp.  Voor aanvang van 
deze ontmoeting stond TVM op een 
voorlaatste plaats. De opdracht was 
duidelijk, er moest dus gewonnen 
worden tegen nummer laatst in de 
poule.
De weersomstandigheden waren 
goedgezind en om  10:30 uur gin-
gen de eerste twee partijen de baan 
op. De eer was aan Michel  Werk-
hoven en Jan Reurings.  Beide en-
kelspelen werden vrij eenvou-
dig gewonnen nl. 6-1, 6-0 en 6-3, 
6-2.  Het derde enkelspel werd ge-
speeld door Rix Ronday.  Rix is dit 
jaar nieuw in heren 2 van Mijdrecht 
en heeft nu al zijn draai gevonden.  
Na zijn uitstekende winst partij van 
vorige week  kwam hij ook nu weer 
goed uit de startblokken. Binnen 

no-time werd de eerste set met 6-1 
in binnengehaald.  De 2e set werd, 
ondanks het betere spel van zijn te-
genstander, met dezelfde cijfers ge-
wonnen. De vierde enkelpartij werd 
gespeeld door Rene de Haan. Na 
een ietwat stroeve start werd de 1e 
set met 6-4 gewonnen. In de 2e set 
had Rene minder moeite met zijn te-
genstander en stond er al snel 6-0 
op het scorebord.  Na de enkel-
spelen stond de teller op 4 -0 voor 
TVM. Beide dubbels eindigden ook 
in winst voor TVM, ondanks de tac-
tische variant van de tegenstander.

Zowel Michel en Jan  als Rix en Rolf 
Gigengack wisten hun dubbelspel 
in straight sets te winnen. Heren 2 
kan terugkijken op een mooie 6-0 
overwinning en zich opmaken voor 
volgende week. Dan is de tegen-
stander Alkemade 2. Foto: sportin-
beeld.com
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Ouderdag bij Lucky Stable
De Ronde Venen - Voor de kinde-
ren die paardrijles volgen op Mane-
ge Lucky Stable was het afgelopen 
vrijdag een bijzondere ochtend. Om 
de stoere vaders en moeders te be-
trekken bij het paardrijden is er een 
speciale ouderdag georganiseerd. 

Week in, week uit staan de ou-
ders langs de kant te kijken naar 
hun zoon of dochter die rondjes 

door de rijbaan maakt op de rug 
van een pony of paard. Voor de ou-
ders was het fijn om eens te ervaren 
wat het paardrijden inhoudt. De ou-
ders hebben zich tijdens deze och-
tend echt letterlijk en figuurlijk in 
het zweet gewerkt en ontzettend 
hun best gedaan. De kinderen von-
den het natuurlijk erg leuk om hun 
ouders eens te zien rijden en waren 
heel trots op de prestaties.

HSV’69 zoekt keeper
De Hoef - Altijd keeper geweest? 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Voor het komende seizoen is HSV’69 
uit De Hoef op zoek naar een keeper 
voor het eerste elftal. Het eerste elf-
tal speelt in de standaardklasse van 
de KNVB. Heb je interesse? Tot eind 

mei wordt er nog getraind, je kunt op 
dinsdag- of donderdagavond langs-
komen en misschien een keer mee-
trainen om 20.00 uur. Neem con-
tact op met Martien Röling, 0297-
214888 of stuur een e-mail naar  
martien.roling@gmail.com.

CSW A1 Kampioen
Wilnis - CSW A1 is er na een bloed-
stollende laatste wedstrijd van het 
seizoen na een 2-1 overwinning in 
en tegen Breukelen A1 in geslaagd 
kampioen te worden en te promo-
veren naar de hoofdklasse. CSW 
begon de wedstrijd zeer nerveus 
waardoor Fc Breukelen in het eer-
ste kwartier de bovenliggende par-
tij was waarbij CSW A1 enkele keren 
goed wegkwam,na het nerveuze be-
gin wist CSW zich vanuit een goede 
organisatie steeds beter in de wed-
strijd te knokken en kreeg meer en 
meer de overhand en wist zich en-
kele goede mogelijkheden te cree-
ren die echter nog geen doelpunten 
opleverde,na ongeveer een half uur 
kwam CSW A1 toch op voorsprong 
toen na een diepe bal op links Fedde 
de bal na de stuit in een keer op zijn 
slof nam en schitterend in de verre 
bovenhoek zag binnenvallen. Na de-
ze voorsprong viel er toch wel een 

last van de schouders af en speel-
de zich het spel vooral op de helft 
van Breukelen af maar ondanks en-
kele goede mogelijkheden werd er 
niet meer gescoord. In de tweede 
helft ging CSW A1 door waar het ge-
bleven was en creerde enkele goe-
de mogelijkheden en toen na onge-
veer 10 minuten in de tweede helft 
Dennis na een afgeslagen aanval de 
bal vanaf 18 meter vol op zijn voet 
nam en de bal schitterend in de be-
nedenhoek zag verdwijnen leek de 
buit binnen, CSW kreeg steeds meer 
ruimte maar in plaats van de wed-
strijd definitief te beslissen lag de 
bal na een ongelukkige handsbal 
ineens op de stip en kan Breuke-
len een kwartier voor tijd de aanslui-
tingstreffer maken waarna het toch 
weer erg spannend werd,Breukelen 
was er op uit om het CSW feestje te 
bederven maar CSW bleef zeer rus-
tig en georganiseerd spelen zodat 

het wel spannend bleef maar Breu-
kelen eigenlijk geen kansen wist te 
creeren,en toen de scheidsrechter 
na 94 minuten affloot kon het feest 
beginnen en was Csw A1 de zeer te-

rechte kampioen met uit 22 wedstrij-
den 17 overwinningen 3 gelijke spe-
len en slechts 2 nederlagen en met 
het alleszeggende doelsaldo van 98 
voor en 24 doelpunten tegen promo-

veerde CSW A1 voor het eerst in de 
CSW geschiedenis naar de Hoofd-
klasse. Complimenten voor de spe-
lers en trainer Frank Boshuizen en 
begeleiding die zich in een uitste-

kende sfeer een zeer hecht collectief 
vormden en er altijd met een zeer 
aanvallende en positieve speelstijl 
voor hebben gezorgd dat dit team 
deze mijlpaal heeft kunnen bereiken.

Hartstichting bedankt 
collectanten en inwoners
Wilnis - De collecte van 14 tot en 
met 20 april in Wilnis heeft dit jaar 
3367.30 euro opgebracht. De Hart-
stichting bedankt haar vrijwilligers, 
collectanten en gevers van harte 
voor hun steun aan de Hartstich-
ting! Want alleen met uw gift en in-
zet kunnen zij blijven strijden te-
gen hart- en vaatziekten. In Neder-
land leven maar liefst één miljoen 
mensen met een hart- of vaatziekte. 
Dankzij u komt een betere toekomst 
voor iedereen die ons dierbaar is 
steeds dichterbij. Hartelijk bedankt 

namens die één miljoen Nederlan-
ders en hun dierbaren.

De Hartstichting heeft uw financië-
le steun hard nodig. Want de Hart-
stichting is volledig afhankelijk van 
giften uit de samenleving. Heeft u 
de collectant gemist? Dan kunt u 
uw gift storten op giro 300 ten name 
van Hartstichting Den Haag of SMS 
hart naar 4333. Wilt u de Hartstich-
ting volgend jaar twee uurtjes hel-
pen met de collecte? Meld u aan op 
www.hartstichting.nl.

Verloren op de Vuurlijn
Regio – Afgelopen maandagmid-
dag 6 mei heeft Sebastiaan Piera 
uit Mijdrecht langs de Vuurlijn in 
Uithoorn een jas, waar in de jaszak 
zijn gehoorapparaten zaten, verlo-
ren vanaf zijn fiets.
Zonder zijn gehoorapparaten 

hoort hij vrijwel niets en is nu erg 
onthand. Hij reed vanaf de firma 
Levarht aan de Mijnsherenweg-
langs de Vuurlijn naar de Poel-
weg. Tijd van vermissing onge-
veer 17.15 uur. Weet u iets, bel 
dan: (0297)325037 of 0640303421.

Nzuri schoonheidssalon klaar 
om jou te mogen ontvangen
Mijdrecht - De opening van Nzu-
ri schoonheidssalon op zaterdag 27 
april jl. vond plaats onder grote be-
langstelling waarbij velen gebruik-
maakten van de kennismakingsbe-
handeling van 5,00 euro welk aan-
bod op afspraak nog de gehele 
maand mei van kracht blijft. De salon 
ziet er nu prachtig uit. De eigenaren 
van SunCare & Slimness en Laura 
Haak hebben hier hard aan gewerkt 

om Nzuri naar een niveau te bren-
gen die de klanten van Suncare en 
Slimness gewend zijn (schoon, mooi, 
goed en betaalbaar) en zijn zéér te-
vreden met het eindresultaat. Lau-
ra Haak, de huidspecialist van Nzu-
ri Schoonheidssalon is niet alleen 
gediplomeerd schoonheidsspecia-
list maar na een succesvol volbrach-
te aanvullende studie ook huidspeci-
alist met als specialisatie acné. Erva-

ring heeft ze in de loop der jaren op-
gedaan en dat heeft haar gevormd 
tot een professionele en zéér kundi-
ge zelfstandige huidspecialist. Vele 
mensen denken: wat betekent Nzu-
ri nou eigenlijk? “Nzuri” betekent 
mooi, lekker, goed en aangenaam, 
in het Afrikaanse Swahili. Een naam 
met een betekenis dus! Een schoon-
heidssalon met een hart! Of je nu 
komt voor ontspanning of daadwer-

Politie zoekt dader(s) van 
bijna omzagen boom
Wilnis - De politie roept de hulp van 
eenieder in die informatie heeft voor 
het veroorzaken van een levensge-
vaarlijke verkeerssituatie zondag 28 
april op de provinciale weg N212. 
Met uw hulp en informatie wil de 
politie de verantwoordelijke(n) op-
sporen! 

Rond 11.20 uur zag een oplettende 
voorbijganger vers zaagsel liggen 
en constateerde dat een zeer grote 
boom zover was ingezaagd dat deze 
dreigde om te vallen. De voorbijgan-
ger waarschuwde direct de politie. 
Agenten stelden vast dat de boom 
tot op 10 cm na was ingezaagd en 
dreigde om te vallen over de rijbaan 
van de provinciale weg N212. De 
brandweer Wilnis kwam ter plaatse 

om de boom daadwerkelijk te vel-
len. Uit voorzorg werd de weg tus-
sen de Bovendijk en de Geerka-
de tijdelijk afgesloten. Na ongeveer 
drie uur was de omgezaagde boom 
opgeruimd en werd de weg vrijge-
geven. Agenten benadrukten de ri-
sicovolle situatie die tot ernstig let-
sel had kunnen leiden. ‘Als de boom 
was omgevallen dan versperde de-
ze niet alleen de gehele breedte van 
de provinciale weg, maar ook het 
fietspad!’ Eenieder die informa-
tie heeft over dit incident, hoe ge-
ring misschien ook, wordt gevraagd 
dit te melden op het politiebureau in 
Mijdrecht of via het telefoonnum-
mer 0900-8844. U mag ook uw in-
formatie doorgeven via Meld Mis-
daad Anoniem telefoon 0800-7000.

Motorrijder gewond
De Hoef - Zondagmiddag rond 
17.00 uur reed een 49-jarige auto-
mobilist uit Uithoorn over de Oude 
Spoorbaan, komende uit de richting 
van Uithoorn. Bij de kruising met 
de Westerlandweg wilde hij linksaf 
slaan, maar moest wachten voor te-
gemoetkomend verkeer. Een achter 

hem rijdende 48-jarige motorrijder 
uit Badhoevedorp zag dit te laat en 
botste achter op de auto. De Bad-
hoevedorper raakte gewond. Een 
ambulance bracht hem over naar 
het AMC in Amsterdam. Zowel de 
motor als de auto moest worden 
weggesleept.

kelijk verbeteren van de huid; bij ons 
vind je alles! Denk naast gezichtsbe-
handelingen ook aan massages, ont-
haren, verven, wenkbrauwen model-
leren en huidadvies. Geheel nieuw 
is de mogelijkheid voor onder an-
dere een botox behandeling. 1x per 
maand, deze keer op 23 mei brengt 
cosmetisch arts Dr. Els Vogelpoel 
een bezoek aan Nzuri. Haar eer-
ste bezoek eveneens met een ken-
nismakingsaanbod van 100,00 eu-
ro (Botox) per zone! Kies voor een 
heerlijke gezichtsbehandeling, Nzu-
ri en droom weg tijdens deze ultie-
me Cenzaa Impressions of moments 
behandeling... Maak meteen een af-
spraak en bel 06-31576702 of be-
zoek www.nzuri.info.

VROLIJK JIJ 
STRAKS MIJN 

VAKANTIE 
OP?

Stichting Wielewaal organiseert groepsvakanties, logeerweekenden en 
vakantiedagopvang voor kinderen en jongeren met een beperking. De bege-
leiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers. Op iedere activiteit is 
een verpleegkundige aanwezig.

VERPLEEGKUNDIGEN: ONTDEK DE ANDERE KANT VAN JE VAK
Op vakanties en logeerweekenden worden vrijwillige verpleegkundigen ingezet. Op 
de vakantiedagopvang komen verpleegkundigen in tijdelijke dienst van Wielewaal of 
worden zij als ZZP-er marktconform betaald. 

Bij Wielewaal ben je op een totaal andere manier met je vak bezig dan tijdens je werk. 
De verpleegkundige gaat mee voor de medische zorg. Natuurlijk draai je ook mee 
met alle activiteiten en uitstapjes. Bang om er alleen voor te staan? Voor advies en 
ondersteuning kun je te allen tijde een beroep doen op de medisch adviseurs van 
Wielewaal en er is een duidelijke handleiding en instructie vooraf. 

VRIJWILLIGERSWERK: EEN ONVERGETELIJKE ERVARING
Wielewaal zoekt vrijwilligers voor verschillende functies. Voor de functie verpleeg-
kundige vragen wij een medische achtergrond en BIG-registratie, voor andere 
functies is geen speciale opleiding nodig.  Je ontvangt vooraf uitgebreide informatie en 
een instructie. 

Met een tiener in een rolstoel naar de disco... Naar het pretpark met jongeren 
met ADHD of autisme... Een feestdag in een vrolijk thema organiseren voor 
kinderen met een beperking... Ervaar hoe leuk het is om een groep kinderen 
of jongeren een onvergetelijke week te bezorgen!

Iets voor jou? Lees verder op:

VRIJWILLIGERS & 
VERPLEEGKUNDIGEN

GEZOCHT!

Vrijwilliger Tom (22)
gaat al jaren mee de vakanties

 van Stichting Wielewaal mee

“Een vriendin had maar weinig tijd nodig 
om mij over te halen om met Wielewaal 

mee te gaan. Ze typeerde een week Wielewaal 
als volgt: Hard werken, erg vermoeiend, dingen doen 

waarvan je nooit gedacht had ze ooit te doen, 
verbazing, spanning, sensatie en vooral een lach die 

je nooit gaat vergeten. Ze had gelijk! De dingen die 
wij zo normaal vinden blijken voor de deelnemers 
een ver van hun bed show te zijn. Via Wielewaal 

kan ik met iets kleins iets groots voor een ander 
betekenen. Zonder achtergrond, zonder ervaring. 

Iedereen heeft wel een beperking, toch?! De een 
heeft er alleen iets meer hulp bij nodig. Niets is 

onmogelijk, samen kun je de wereld aan!”
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Mede mogelijk dankzij:

VAKANTIE 

VRIJWILLIGERS & 



Clubkampioenschappen badminton 
Space Shuttle succesvol afgerond

Uithoorn - Maandag 29 april was 
de finaleavond van de badminton-
clubkampioenschappen in sporthal 
de Scheg. 
Gedurende de afgelopen 2 maan-
den werden zowel in de Scheg in 
Uithoorn als in de Kegel in Amstel-
veen de diverse partijen gespeeld. 
Na afloop werd er getoast op het 
geslaagde toernooi en werd al heel 
voorzichtig afscheid genomen van 
het winterseizoen. Vanaf woensdag 
1 mei is het zomerseizoen (20.00–
22.00) gestart en kan er elke woens-
dag vrij gespeeld worden in de Ke-
gel tot eind augustus.
Onderstaand de finalisten en de 
resultaten van de clubkampioen-
schappen:
GD-R
1 Mischa Valk & Riny ter Riele
2 Bert Struiksma & Anouk de Rooy
3 Mariella van Doorn &

Rolf van Roekel
GD
1 Mike Cheung &
Simone Rossing-Luimstra
2 Eric Meijer & Susan Blaauw
3 Alexander Popma &
Anouk de Rooy
3 Eko Djajawasita & Juna Somers
 

DD-R
1 Mariella van Doorn &
Hanneke Smienk
2 Marieke Habes &
Marieke van der Horst
3 Marielle Heimeriks &
Marieke van Danzig-Straatman
 
DD
1 Mirjam van Leeuwen &
Susan Blaauw
2 Jolien Balke & Juna Somers
3 Simone Rossing-Luimstra &

Anouk de Rooy
HD-R
1Hans van der Linden & Rob Koopen
2 Karel Kruk & Egon Brekhof
3 Chris Vernooijs & Bert Struiksma
3 Victor Coenen & Jeroen Heimeriks
 
HD
1 Eric Somers & Frank La-Hey
2 Eko Djajawasita & Peter Rijk
3 Cees Rijneveld & Henny Sahetapy
3 Edwin Schootemeijer & Wouter 
Tas
 
DE
1 Simone Rossing-Luimstra
2 Susan Blaauw
3 Jolien Balke
4 Juna Somers

HE
1 Tomas Weterings
2 Alexander Popma

Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De laatstgespeelde wed-
strijd was bij bridgeclub De Legmeer 
de beurt aan Renske & Kees Visser 
om te stunten. Ze werden afgete-
kend eerste in de A-lijn met een top 
van 67,71% en lieten Cees & Ruud nu 
eens ver achter zich. Joop van Delft, 
gesteund door Mieke van den Akker, 
volgde keurig als tweede met 62,50% 
en was daarmee André van Herel & 

Cora de Vroom, die op 53,65% uit-
kwamen, duidelijk de baas. Cees 
Bergkamp & Ruud Lesmeister von-
den zich terug op plek vier met 
52,08% en Wim Slijkoord & Francis 
Terra voegden zich nog net bij het 
topsegment van deze lijn met 51,56% 
als vijfde. In de B-lijn een sterk op-
treden, alweer, van Anton Berkelaar 
& Wil van der Meer met een score 

Legmeervogels E6 kampioen na 
spannende strijd tegen K.D.O.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 4 
mei was het dan zover voor de man-
nen van de E6, de uitwedstrijd te-
gen de nummer 2 K.D.O. bij een ge-
lijkspel of winst zou het kampioen-
schap gevierd kunnen gaan wor-
den. Konden de mannen de span-
ning aan? Tijdens de warming-up 
ging het nog redelijk ontspannen, 
ze waren wel wat stiller dan nor-
maal dus de spanning was er zeker 
wel, ook bij de coach was de span-
ning merkbaar. 
Om 10.15 uur floot de scheidsrech-
ter en de mannen waren onder-
weg. Vanaf het eerste moment was 
het direct merkbaar bij de mannen, 
de spanning stond er volop. Dat de 
spanning er was was duidelijk te 
merken in het spel van alle teamle-
den, veel passes kwamen niet aan, 
ballen werden niet goed aangeno-
men waardoor er ontzettend veel 
balverlies werd geleden. De zenu-
wen speelden ook bij de verdedi-
ging een grote rol en dit resulteer-
de dan ook in kansen voor K.D.O., 
deze wisten er voor de rust 2 te sco-
ren en hiermee was de ruststand 
2-0, wat betekende dat een even-

tueel kampioenschap ver weg was. 
De gezichten van het vele meege-
reisde publiek en die van de spelers 
stonden op onweer: als dit nou maar 
goed zou komen in de 2e helft. Kon-
den de mannen zich herpakken? 
Was er minimaal een gelijkspel uit 
te trekken?

De 2e helft begon, de koppies ston-
den weer wat positiever dan voor 
de rust, Jos had ze een vraag ge-
steld in de kleedkamer “Willen jullie 
wel kampioen worden?” Dit had de 
mannen blijkbaar wakker geschud 
want het leek wel of er een heel an-
der team stond. Het spel van de E6, 
was weer het spel dat ze het hele 
seizoen hadden gespeeld, snel druk 
zetten op de tegenstander, goede 
combinaties en geconcentreerd. Dit 
resulteerde in de 1e minuut van de 
2e helft direct in een goede voorzet 
van Luc Groen, deze voorzet werd 
door de verdediging van K.D.O. door 
de hand van een speler verwerkt.
Penalty, de scheidsrechter twijfel-
de geen moment. Amr was ach-
ter de bal gaan staan, kon hij zijn 
team weer laten aansluiten... Raak: 

2-1. K.D.O. trapt af, de mannen zet-
ten weer druk en veroveren de bal 
snel. Een lange pass werd gegeven 
door Tom Groen op Maral Bakker, 
op volle snelheid stoomt Maral af op 
het doel van K.D.O., hij heeft kans 
om zelf te schieten maar besluit de 
bal af te leggen op Luc Groen, de-
ze schuift de bal zonder twijfel ach-
ter de keeper van K.D.O., 2-2. De 
mannen zitten op kampioenskoers. 
De mannen van de E6 hadden de 
smaak te pakken en gingen door, 
ze waren ontketend en wilden het 
kampioensschap veilig stellen, goed 
combinatiespel creëerde vele kan-
sen, maar ook de keeper van K.D.O. 
net als Riley Roodenburg, stond zijn 
mannetje en stond evenals in de 
eerste wedstrijd tegen K.D.O. goed 
te keepen. Echter, op de 2-3 had hij 
geen antwoord. Dit prachtige doel-
punt kwam van de voet van Sven 
Jansen. Sven kreeg de bal vanuit 
een hoekschop aangespeeld door 
Maral, Sven legde de bal stil on-
der zijn voet, deed 3 grote passen 
naar achteren en schiet de bal van 
15 meter uit stand binnen....2-3 met 
nog 10 minuten te spelen.

Kansen
Kort na de 2-3 kwamen er weer wat 
kansen voor K.D.O. doordat deze 
duels weer wisten te winnen, echter 
was het Legmeervogels dat aan het 
langste eind trok, de bal werd niet 
goed verwerkt door de verdediging 
van K.D.O. waardoor de bal voor de 
voeten kwam van Amr en zijn 2e van 
de wedstrijd en dus de 2-4 binnen-
schoot. Ook waren er nog 2 kan-
sen voor de gelegenheidsspits Thijs 
Misset, deze tikte de bal op de paal 
en net over.
Tegen het einde van de wedstrijd 
werd het toch nog even spannend 
omdat K.D.O. de 3-4 wist binnen te 
tikken. 
Het eindsignaal klonk en de man-
nen van de Legmeervogels E6 gin-
gen helemaal uit hun bol... het kam-
pioenschap was binnen en het 
feest kon beginnen, ze vlogen el-
kaar om de nek en renden het veld 
over, sprongen en dansten met el-
kaar en renden in hand-in-handfor-
matie naar het meegereisde publiek. 
Het seizoen was geslaagd, het kam-
pioenschap in de 4e klasse was bin-
nen en was dik- en dikverdiend.

Jubileum bij BVU
Uithoorn - Februari 1953, heel Ne-
derland wordt geteisterd door wa-
tersnood en overstroming. Heel Ne-
derland? In een klein dorpje aan de 
Amstel, waar een aantal notabe-
len reeds eens per jaar in hun so-
ciëteit een bridgedrive organiseer-
de, besluiten zij dat het tijd is voor 
een echte vereniging. De inmiddels 
steeds groter groeiende belangstel-
ling voor dit spel resulteerde in het 
oprichten van de Bridgevereniging 
Uithoorn, in de volksmond BVU, de 
oudste bridgeclub in de gemeente 
Uithoorn. 

Afgelopen zondag, 28 april, werd 
het feit gevierd dat de BVU 60 jaar 
bestaat. Kosten noch moeite wer-
den gespaard. Een groepje van 7 
man/vrouw werd aangesteld om de 
festiviteiten te organiseren en dat 
hebben ze gedaan ook. Eerst op 
zoek naar een locatie, die werd re-
delijk snel gevonden in Het Recht-
huis aan den Amstel, net als BVU 
vervult ook Het Rechthuis een rol in 
de geschiedenis van Uithoorn. Het 
programma was gebaseerd op het 

bridge, BVU is tenslotte een brid-
gevereniging. Na de feestelijke ont-
vangst met het maken van een fo-
to en het heffen van een glas cham-
pagne was er de burgemeester. Het 
verzoek van het jubileumteam om 
deze middag wat bijzondere leden 
in het zonnetje te zetten, werd met 
enthousiasme door haar ingewil-
ligd. Dat zij zich had verdiept in het 
bridge bleek uit de toespraak die zij 
hield; voor een niet-bridger blijft het 
een lastige sport, maar de burge-
meester kon haarfijn uitleggen hoe 
het in zijn werk ging. Dat resulteer-
de in een groot applaus en een bre-
de glimlach op een ieders gezicht. 
Een grote verrassing was dat zij de 
voorzitter toen een cheque overhan-
digde, namens de Gemeente Uit-
hoorn: “te besteden naar eigen in-
zicht”.
De leden die in het zonnetje gezet 
werden kregen uit haar handen een 
aandenken namens de club, zij wa-

ren namelijk allen al rond de 30 jaar 
of langer lid van de BVU, een pres-
tatie op zich. Samen met de burge-
meester gingen Anke Reems, Ri-
ki Spook, Henk van der Schinkel, 
Bep en John de Voijs, Leo Leenen 
en Wim Baars op de foto. Mevrouw 
Dagmar Oudshoorn werd heel har-
telijk bedankt, zij dronk nog een 
glaasje mee en ging toen naar haar 
volgende afspraak, want een burge-
meester moet ook op zondag wer-
ken.

Toen was het tijd voor de jubile-
umdrive. Er was een externe wed-
strijdleider ingehuurd, zodat Moni-
que en de arbiters ongestoord kon-
den meespelen. Er werd gespeeld 
in een NZ en een OW lijn, top-in-
tegraal. Halverwege een (rook)pau-
ze en het zonnetje zorgden ervoor 
dat bijna iedereen even op het ter-
ras kon genieten. Daarna op voor de 
2e helft. In de NZ-lijn gingen Hans 
en Gijs met de eer strijken met 63% 
bleven zij de rest ruim voor. In de 
OW-lijn haalden Bep en John wel-
iswaar ‘slechts’ 59%, maar ook dit 

was genoeg voor de 1e plek.
De winnaars verdienden een pluim. 
De 2e plaats in NZ was weggelegd 
voor Ans en Lia, net geen 60% en 
2 in OW waren Andrew en Ton, net 
geen 59%. Omdat dit het 12e lus-
trum is kregen ook de nummers 12 
een prijsje. In NZ waren dat Greet 
en Henk, in OW een gedeelde plaats 
voor zowel Corry en Lyda als Marijc-
ke en Gouke. BVU zou BVU niet zijn 
als dat niet soepel werd opgelost, er 
wordt gewoon een extra prijsje ge-
kocht.
Na de prijsuitreiking en de gezelli-
ge nazit was het tijd voor de innerlij-
ke mens. De familie Tieken, van Het 
Rechthuis, had werkelijk alle regis-
ters open getrokken met als resul-
taat een heerlijk, gevarieerd buf-
fet en daarna een alles overtref-
fend dessertbuffet. Kortom, ieder-
een ging met een voldaan en tevre-
den gevoel naar huis, terugkijkend 
op een zeer geslaagde dag.

Mannen D4 Legmeervogels kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelde de D4 van Legmeervogels 
thuis haar kampioenswedstrijd te-
gen FC Amsterdam. Ze stonden al 
bovenaan en bij winst van deze pot 
zouden ze niet meer in te halen zijn.
Uiteraard heerste er in de kleedka-
mer en tijdens de warming-up een 

gezonde spanning. Binnen 1 minuut 
na aftrap werd de 1-0 gescoord, de 
kop was er af! Met af en toe zeer 
goed combinatievoetbal kwam de 
stand bij rust op 4-1, geen vuiltje aan 
de lucht dus. Bloemen en een trak-
tatie werden in de rust snel gehaald, 
want dit kon niet meer misgaan. In 

de tweede helft gingen ze door met 
lekker combineren en doelpunten 
maken, waardoor de eindstand op 
7-1 kwam. Na het klinken van het 
eindsignaal barstte de feestvreugde 
goed los, bloemen en traktatie wer-
den uitgedeeld, foto’s gemaakt en 
toen gingen de mannen met zijn al-

len in tenue onder de douche! Hier-
na ging het richting bestuurskamer 
om door de technisch manager ge-
huldigd te worden, medailles in ont-
vangst te nemen en te genieten van 
patat en limonade. Een prachtig re-
sultaat voor een eerstejaars D-se-
lectieteam met een jonge, onerva-
ren coach. Zowel spelers als trai-
ner/coach hebben veel geleerd het 
afgelopen seizoen.

Op de foto v.l.n.r. Bob Titulaer, Sanny 
de Winter, Emilio de Ruiter, Jessy Ko-
petzky (invaller vanuit de D2), coach 
Dennis Hoogenboom, Yahye Maha-
mud Ali, Luc Pasman, Mick Booter, 
Benjamin van Gastele, Jayden Palia-
ma. Liggend op de voorgrond: Men-
no Dekker, Max Sacksioni, Chahid 
Ahamoud, Sem Kamsma. Niet op de 
foto i.v.m. vakantie: Stefan Kenter en 
Thomas Koenen.

van 61,81%. Nu echter op de voet 
gevolgd door Ans de Koning & Wim 
Röling met 61,11%, die daarmee het 
mindere optreden van een week eer-
der geheel deden vergeten. Bijzon-
der was het derde paar, bestaande 
uit Lidy Krug & Ada van Maarseveen 
die als C-invallers zonder blikken of 
blozen de derde plaats opeisten met 
56,94%. Die zien ze dus snel weer te-
rug! Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman werden vierde met 
54,51% en bleven zo Sonja & Hans 

Selman met 53,47% net voor.
In de C-lijn namen Atie de Jong & 
Hetty Houtman het voortouw met 
61,46% en werden Gerda Bosboom 
& Anneke van der Zeeuw tweede 
met 59,03%. Marjan & Jan Wille te-
kenden voor de derde positie met 
55,90%, gevolgd door Mieneke Jong-
sma & Anneke Wijmans met 55,21 en 
Adrie & Ko Bijlsma met 54,86%. 

Voor info: gerdaschavemaker@live.nl 
of per telefoon 0297 567458.
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