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ISUZU Uithoorn

Door de vroeg ingezett e zomer dit 
jaar lopen de koeien al een ti jdje 
buiten in de wei om gras te eten, 

daardoor is de jaarlijkse...

GRASKAAS
al vanaf 7 mei verkrijgbaar!!

Door de vroeg ingezett e zomer dit 

 per kilo
€8,95

Winkelcentrum
Amstelplein

ADVERTEREN?
IN DE

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

Raadsbesluit uit 2007 blijkt dure vergissing:

Wethouder van Damlaan 
kost gemeente enkele tonnen
De Ronde Venen - Na ruim zeven 
jaar lijkt het dossier Wethouder van 
Damlaan in Wilnis eindelijk opge-
lost te zijn. Wat ooit begon als een 
groots plan binnen het project Ma-
rickenzijde, is geëindigd met een 
anticlimax die de gemeente enkele 
tonnen heeft gekost. Want hoe zat 
het ook al weer? In 2007 besloot de 
gemeenteraad op voorspraak van 
toenmalig wethouder Rosendaal 
(VVD) dat er 28 woningen gesloopt 

moesten worden aan de Wethou-
der van Damlaan in Wilnis, omdat 
er een toegangsweg voor de nieu-
we woonwijk Marickenzijde moest 
komen. Deze rigoureuze aanpak 
zou ruim 3 miljoen euro gaan kos-
ten, die binnen de grondexploitatie 
van Marickenzijde verrekend moest 
worden. Eind 2011 bleek, na door-
rekening van de grondexploitaties 
door DHV (het zogenaamde DHV 
rapport), dat er een miljoenentekort 

was ontstaan op het project Maric-
kenzijde. Het gevolg: de gemeen-
teraad besloot in 2012 dat dit pro-
ject in afgeslankte vorm verder zou 
gaan, en voor de toegangsweg (en 
sloop van de woningen) was geen 
geld meer. Ondertussen heeft het 
dossier Wethouder van Damlaan de 
gemeente wel heel veel geld gekost. 
Maar waarom horen we hier niets 
over in de lokale politiek? 
Vervolg elders in deze krant.

Zes plannen ingediend voor aankoop 
en invulling Stationslocatie Mijdrecht

Provincie wil niet meebetalen 
aan Vinkeveense Legakkers
De Ronde Venen - De provincie 
Utrecht weigert mee te betalen aan 
grootschalig onderhoud van de le-
gakkers in de Vinkeveense Plas-
sen. Dat heeft het college van Ge-
deputeerde Staten besloten in zijn 
vergadering van 15 april jl. Om de-
ze bijdrage, die minimaal �2.977.400 
en maximaal �4.810.800 zou bedra-
gen, was gevraagd door het Da-
gelijks Bestuur van het Recreatie-
schap Vinkeveense Plassen (RS-
VP). Het RSVP wordt gevormd door 
de gemeenten De Ronde Venen en 
Amsterdam. De provincie Utrecht 
draagt jaarlijks bij aan het RSVP. De 
gemeente Amsterdam heeft in ok-
tober 2011 besloten uit het RSVP te 
stappen. Beide deelnemers hebben 
daarom besloten de procedure van 
opheffi ng te volgen. Ze zijn na on-
derhandelingen met elkaar tot een 
uittredingsovereenkomst gekomen, 
die onlangs door beide gemeente-

raden is vastgesteld. Uit die uittre-
dingsovereenkomst vloeit voort, dat 
aan de provincie Utrecht een extra 
fi nanciële bijdrage wordt gevraagd. 
De provincie voelt hier duidelijk niet 
voor.

Voorwaarden
Deze weigering van de provincie 
heeft grote gevolgen: De bijdrage 
van de provincie Utrecht is voor De 
Ronde Venen en Amsterdam een 
voorwaarde voor het akkoord van 
beide deelnemers op de afgeslo-
ten uittredingsovereenkomst. Met 
de weigering van de Provincie komt 
het akkoord van de gemeenten De 
Ronde Venen en Amsterdam, en 
daardoor de uitvoering van de uit-
tredingsovereenkomst, op losse 
schroeven te staan. Beide gemeen-
ten hebben nog niet gereageerd op 
het besluit van Gedeputeerde Sta-
ten.

Nog een weekje geduld…
De Ronde Venen - Voor het door-
gaande verkeer op de N201 gloort 
eindelijk licht aan het einde van de 
tunnel. 
Letterlijk bijna, want over ruim een 
week zal Minister Melanie Schultz-
van Haegen (Infrastructuur) op don-
derdag 15 mei het nieuwe aquaduct 
bij Amstelhoek en tevens het laat-
ste stukje van de omgelegde N201 
feestelijk in gebruik stellen waarna 
ook de openstelling voor het ver-
keer zal plaatsvinden. Dat zal daar-
na volledig van de nieuwe N201 ge-
bruik kunnen maken en zullen de 
barrières bij de kruising op de Tien-
boerenweg verdwenen zijn. De om-
legging is na 8 jaar bouwen dan 
klaar. Weliswaar langer dan ge-
pland was, maar dan heb je nu 
ook wat zou je kunnen zeggen. Het 

doorgaande verkeer hoeft dan niet 
meer door de drukke woonkernen 
van Uithoorn en Aalsmeer. Dat zal 
ongetwijfeld een verademing zijn. 
Niet alleen voor de inwoners, maar 
ook voor het gemotoriseerd verkeer 
dat verlost zal zijn van zo’n 14 be-
lemmerende stoplichten en de no-
dige fi les, waardoor het sneller op 
de plaats van bestemming zal kun-
nen komen. Het bestemmingsver-
keer richting Uithoorn kan tot na-
der aankondiging nog gewoon ge-
bruik blijven maken van de ‘ou-
de route’ via de Irenebrug om naar 
het centrum van Uithoorn te komen 
(Amstelplein). Vanzelfsprekend ko-
men wij op de ingebruikname van 
het aquaduct en het laatste stukje 
N201 na de offi ciële opening uitge-
breid terug.

Gesprekken over vorming 
coalitie verlopen voortvarend
De Ronde Venen - De partijen 
CDA, RVB, PvdA/GroenLinks/Lo-
kaal Sociaal en ChristenUnie/SGP 
hebben deze week verschillende 
gesprekken gevoerd over de vor-
ming van een coalitie in de gemeen-
te De Ronde Venen. De gesprek-
ken vinden plaats onder leiding van 
Bart van Meijl. Het streven is de be-
sprekingen over uiterlijk anderhalve 
week af te ronden. 
Bart van Meijl is penningmeester 
en lid van het dagelijks bestuur van 
het CDA landelijk. Hij is al geruime 
tijd en in verschillende functies ac-
tief in de lokale, regionale en lan-
delijke politiek. Van Meijl: ,,De ge-
sprekken tussen de partijen verlo-
pen in goede harmonie en een con-
structieve sfeer. Ik merk dat er tij-
dens de besprekingen veel punten 

zijn die de partijen met elkaar ver-
bindt.’’ Hij heeft er dan ook vertrou-
wen in dat de vier partijen tot een 
akkoord kunnen komen.
Het streven is het coalitie-akkoord 
voor 15 mei te kunnen presente-
ren. De wethouders van het nieu-
we college kunnen dan in de raads-
vergadering van 15 mei worden be-
noemd. De eerste vergadering van 
het nieuwe college zou dan op dins-
dag 20 mei zijn.
Nieuwe partijen in coalitie na af-
scheid D66, nieuwe wethouder kan-
didaten?
In de wandelgangen wordt gefl uis-
terd dat iedere partij er 1 krijgt: RVB 
blijft Anco Goldhoorn, CDA wordt 
vermoedelijk David Mollenburg, 
PvdA/GL Erica en CU/SGP ?. is nog 
onbekend.

Auto brandt volledig uit 
Waverveen - Donderdagavond 
1 mei brandde een auto volledig 
uit op de Botsholsedijk. De politie 
zoekt getuigen. 
Rond 23.00 uur meldde een om-
wonende een harde knal ge-
hoord te hebben. Toen hij ging 
kijken bleek er een auto in brand 
te staan. Agenten kwamen ter 

plaatse en de auto bleek al vol-
ledig uitgebrand. Vermoedelijk is 
er sprake van brandstichting. Ge-
tuigen en/of mensen die meer in-
formatie hebben, wordt verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie via 0900-8844. Anoniem re-
ageren kan via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000.

Mijdrecht - De gemeente heeft 
voor de aankoop en toekomsti-
ge invulling van de Stationslocatie 
in Mijdrecht zes plannen van ver-
schillende indieners ontvangen. De 
plannen variëren van horeca en be-
drijfsruimten op de Stationsloca-
tie, tot een maatschappelijke ont-
moetingsplek en woningbouw. Het 
college besluit voor de zomer welk 
plan ter goedkeuring aan de ge-
meenteraad wordt aangeboden.
Wethouder Economische Zaken 
Pieter Palm is tevreden over de hoe-
veelheid en kwaliteit van de plan-
nen. “De ingediende plannen doen 

recht aan deze bijzondere locatie. 
De wens die we hebben om hier een 
sfeervolle ontmoetingsplek te creë-
ren voor ondernemers en inwoners 
komt steeds dichterbij.’’
Begin januari heeft de gemeente het 
Stationsgebouw uit 1915, het naast-
gelegen privaatgebouw en het aan-
grenzend terrein te koop aangebo-
den. Ondernemers zijn uitgenodigd 
om met een plan plus een fi nancië-
le bieding te komen voor het terrein 
en de gebouwen. Na twee goedbe-
zochte kijkdagen en vele informa-
tieverzoeken, hebben zes kandida-
ten een plan ingediend waaruit een 

grote betrokkenheid spreekt met de 
locatie. De termijn voor het indienen 
van een plan en een bieding liepen 
af op 15 april 2014.
De inschrijvingen worden de ko-
mende periode getoetst aan de 
hand van vooraf opgestelde cri-
teria. De gemeente gunt de Stati-
onslocatie aan degene met de bes-
te inschrijving, het college besluit 
voor de zomer over de voorlopige 
gunning. Naar verwachting neemt 
de gemeenteraad daarover in sep-
tember een besluit. Meer informatie 
vindt u op www.stationmijdrechtte-
koop.nl.

Vijf aanhoudingen 
na beschieten 
caravan
Wilnis - De recherche hield 
deze week twee Nieuwkopers 
van 40 en 48 jaar, een 47 jari-
ge vrouw, een 37 jarige man uit 
Woerdense Verlaat en een 21 
jarige vrouw uit Mechelen aan 
in het onderzoek naar de be-
schieting van een caravan op 
een campingpark aan de Uit-
weg.
De politie werd zaterdagmid-
dag 26 april gebeld nadat er 
kogelgaten in de caravan wa-
ren aangetroffen. Vermoe-
delijk is de caravan bescho-
ten op zondag 20 april, eerste 
paasdag. Een kogel is daarbij 
dwars door de caravan heen 
gegaan en door een daarach-
ter liggende tuin geschoten. 
In die tuin waren op dat mo-
ment meerdere mensen aan-
wezig. Omstreeks 19.00 uur 
hoorden omstanders meerde-
re schoten. Omdat er in de om-
geving niemand was gezien 
dacht men eerst dat er vuur-
werk was afgestoken. Afgelo-
pen zaterdag 26 april ontdekte 
een van de omstanders daad-
werkelijk kogelgaten in de ca-
ravan. De recherche heeft ter 
plaatse sporenonderzoek ver-
richt. Dit leidde naar de loca-
tie waarvandaan geschoten is. 
Bij de 37 jarige man en 47 ja-
rige vrouw werden twee vuur-
wapens aangetroffen en in be-
slag genomen. De verdachten 
zitten nog vast en worden ver-
der verhoord. De verdachten 
zijn vrijdag 2 mei voorgeleid bij 
de rechter-commissaris.



Nationale Molendag!
Wilnis - De Nationale Molendag 
komt er weer aan! Zaterdag 10 mei 
is de Wilnisser Veenmolen feestelijk 

geopend. Tussen 10 uur ’s morgens 
en 5 uur ’s middags laten de mole-
naars zien wat er allemaal komt kij-
ken bij het malen van meel. Bij de 
uitgebreide rondleidingen leggen 
ze onder andere uit hoe je een mo-
len in de wind zet, hoe je de wie-
ken afremt, en ze laten de maalste-
nen zien. Via een beeldscherm kun-
nen bezoekers bovenin de kap kij-
ken. En natuurlijk kunnen ze pan-
nenkoeken, kruidkoek en knieper-
tjes proeven, gebakken van molen-
meel. Er is koffie en thee, en voor 
kinderen limonade.
In een molen kun je zien wat indu-
strie was voordat de stoommachine 
en elektriciteit bestonden...
De Veenmolen is bijna 200 jaar oud 
en staat aan de Oudhuijzerweg 109 
in Wilnis. Goed te bereiken per au-
to, maar ook heel geschikt als rust-
plaats tijdens een fietstocht door de 
venen.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist.
- Uithoorn, v.Deyssellaan: Zwarte kat met 1 oog. Heet Duster.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater. Heeft witte bef 

en pootjes.

Gevonden:
- Wilnis, Veenweg: Zwart-witte kat.
- Uithoorn, Burgenmeester Padmoslaan: Zwart-Witte kat.
- Vinkenveen, Waverveensepad: Cyperse poes. Erg lief en al wat 

ouder. 

Mijmeringen
VRIJHEID

Het is 5 mei, 1.39 in de vroege ochtend, 
bevrijdingsdag. 

Dodenherdenking
Een paar uur geleden was Nederland stil 
om de doden te herdenken die gevallen 
zijn sinds het uitbreken van de Tweede 
wereldoorlog in oorlogssituaties en zij die 
bij vredesoperaties zijn omgekomen. Ik zit met een borrel achter 
mijn computer en kijk naar het lege scherm. Een leeg scherm wat 
vraagt om gevuld te mogen worden. Ik heb die vrijheid om te mo-
gen schrijven wat ik wil, mijn mening te ventileren en mijn verhaal 
te doen. Ik ben er en ik ben vrij en ik gedenk niet alleen die mensen 
die gevochten hebben voor onze vrijheid maar ik gedenk ook de do-
den die mij zijn ontvallen. 

Wat is vrijheid?
Nederland is een vrij land, een groot goed wat wij hebben en wat 
niet altijd zo lijkt te zijn. Nog te vaak hoor je over misstanden, men-
sen die zich niet openlijk kunnen uiten , bang zijn om bijvoorbeeld 
voor hun geaardheid uit te komen. En toch zijn we vrij, we hebben 
allemaal een keus, een stem, de mogelijkheid om te kunnen doen 
wat we maar willen (mits we daarbij geen anderen schaden). Zit vrij 
zijn in het feit dat ons land niet bezet wordt door een ander land? 
Zit vrij zijn tussen je eigen oren en  de optie om je niets van andere 
meningen aan te trekken? Of is vrijheid, domweg hier zijn, op deze 
aarde, in dit land en je leven mogen leven in redelijk gunstige om-
standigheden?

Dankbaar
Soms word je met je neus op de feiten gedrukt over dat wat echt be-
langrijk is. De dodenherdenking en Bevrijdingsdag kunnen zo’n feit 
zijn, maar soms is het wat kleiner en persoonlijker.  Zo ging er bij mij 
plotseling een afspraak niet door en had ik ineens een hele lege za-
terdag voor mijn neus, een vrijheid die ik niet gewend ben.  In eer-
ste instantie was ik teleurgesteld, maar in tweede instantie kwam er 
een ander gevoel naar boven. Een gevoel dat je een dergelijke ver-
rassing niet met negatieve energie mag omringen. Een paar uur de 
vrijheid om alleen te zijn, om dat te doen wat je graag wilt doen of 
waarvan je vindt dat je het echt moet doen, terwijl je niet had ver-
wacht tijd te hebben. 

Dooddoeners
Een mooie dooddoener is bijvoorbeeld, waar er een deur dichtgaat, 
zal er ergens anders een raam voor je openen. Dat gevoel had ik af-
gelopen zaterdag. Het ene ging niet door, maar er kwam iets an-
der moois voor in de plaats en dat gaf mij een goed en vrij gevoel. 
Daarnaast zette het mij aan het denken over mijn eigen prioritei-
ten, doe ik wel dat wat ik graag wil in mijn schaarse vrije tijd? Het 
is nooit verkeerd om zo af en toe met een kritische blik naar je ei-
gen leven te kijken en te evalueren of je wel dat doet wat je graag 
wilt. Hoe belangrijk dat is, leerde ik een dag later. Vlak voor de do-
denherdenking kreeg ik het bericht dat mijn nicht is overleden, 51 
jaar jong, zomaar, ineens, weg! Het is niet te bevatten, zo oneerlijk, 
maar wel de realiteit. 

We leven in een vrij land, we leven, laten we zorgzaam omgaan met 
dat geschenk!
Lieve Annemiek, rust zacht!

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

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

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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Er waren nog andere scholen waar het team van de Stichting Wel-
zijn Wajir speciale belangstelling voor had. Om te beginnen de doven-
school. Zoals altijd zag de school er netjes uit.
Op dit moment telde de school 80 jongens en 39 meisjes  met voor el-
ke groep twee toiletten. De naaiklas was opgeruimd en functioneerde 
prima. De timmerwerkplaats stond ongebruikt. 
Op het gevaar af van seksisme verdacht  te worden rees bij het team 
het vermoeden dat  het vrouwelijk schoolhoofd meer affiniteit had met 
naaien dan met timmeren. 
Maar goed, dit lokaal zou het beginlokaal worden van de  middelba-
re school voor dove kinderen! Er stonden al 13 kinderen op de lijst.
Zodra de nieuwe regering van Wajir County begon werden al direct 
plannen gemaakt voor die middelbare dovenschool. Met aandrang  
aangestuurd door de plaatselijke beweging van gehandicapten .
En dat in een woestijnachtig gebied als Wajir!

De stichting stond verteld van de voortvarendheid waarmee de plan-
nen concreter werden gemaakt: grond werd beschikbaar gesteld, het 
schoolhoofd gezocht enzovoort. Er was een nieuwe slaapzaal voor 
meisjes in aanbouw; de huidige slaapzaal kon dan worden gebruikt 
voor de aankomende meisjes van de middelbare school.
Tja,  de watervoorziening en de toiletten waren nog niet toegezegd. 
Zou de stichting misschien....?
Geregeld werd in de afgelopen jaren gekeken naar de ‘Polytechnic’, de 
ambachtsschool. Meer met vallen dan met opstaan sleepte die school 
zich door de laatste jaren. Echte bloei hadden wij nog nooit gezien. 
Steeds hoorden we twee verschillende meningen over de oorzaken. 
De regering zou zich niet houden aan afspraken en salarissen niet uit-
betalen waardoor de docenten vertrokken en de school inkachelde. 
Anderzijds hoorden wij dat de jongeren in Wajir niet geïnteresseerd 
zouden zijn in werken met de handen, geen affiniteit hadden met am-
bachten. En dan zouden zij bovendien de school te afgelegen vinden. 
Hoe dan ook het was meestal droef gesteld. Met laag gestemde ver-
wachtingen reed het team richting polytechnic. Hé, de manager zat 
op zijn post in het donkere kantoortje en zowaar was ook daar de ad-
junct-manager. En er lag een grote stapel nieuw hout bij het timmer-
lokaal en er waren leerlingen actief in de autoklas, in het naailokaal  
en in het computerlokaal.  Zou het dan eindelijk toch..? De managers 
waren optimistisch: er waren behoorlijk wat inschrijvingen. Maar be-
langrijker was dat de nieuwe county-regering de school serieus nam 
om daarmee de jeugdwerkloosheid te kunnen terugdringen. Over hun 
salaris in de toekomst maakten de acht docenten zich geen zorgen 
meer. Die garantie hadden zij gekregen en dat resulteerde in nieuwe 
plannen voor opleidingen in elektro-techniek en loodgieters installatie 
en voor uitbreiding van cursussen in kleinschalige landbouw. Er werd 
op het plein gebrainstormd, onder andere  over samenwerking met de 
dovenschool, participeren bij de bouw van Ecosan toiletten en instal-
latie en reparatie van windmolens. Zo’n school met dit soort activitei-
ten kan Wajir gebruiken!

Ad Groeneveld

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

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals een 
ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. Met 
onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding en aan 
het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl
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Creatief Centrum van 
Mark van Kuppevelt

Regio - Beeldend kunstenaar Mark 
van Kuppevelt is blij met zijn nieu-
we atelier. Op dezelfde plek als waar 
zijn oude werkplaats gevestigd was, 
is nu een prachtig nieuw pand neer-
gezet. Aan de afwerking wordt mo-
menteel nog gewerkt. “Ik ben vooral 
bezig met opruimen en orde schep-
pen. Maar er moet natuurlijk ook 
gewerkt worden! De eerste groe-
pen zijn al geweest. We gaan ge-
woon door en ik zit boordevol nieu-
we ideeën voor dit creatieve cen-
trum.” Aldus de enthousiaste Mark. 
Het weidse uitzicht over de velden 
bij Kudelstaart draagt bij aan inspi-
ratie voor iedereen.

Je kunt er een mooi bronzen beeld 
maken, maar ook een inspirerend 
feest geven, een creatief bedrijfs-
uitje organiseren of een familie-
bijeenkomst plannen, waarbij een 
bronzen beeld of andere creatie als 
blijvende herinnering dient. Het uit-
gangspunt van Mark is vooral dat 

iedereen een beeld kan maken, ook 
zonder ervaring. “Ik stuur eigen-
lijk alleen maar en merk dat ieder-
een creatief is. Goed of fout bestaat 
niet als je je verbeelding aanspreekt. 
Mensen zijn soms verbaasd over 
hun eigen kunnen. Dat is juist zo 
leuk aan creatief bezig zijn. Ik had 
laatst een grote groep en die maak-
ten per persoon een klein beeldje. 
Ik giet het vervolgens in brons, zet 
het op elkaar en zo wordt het een 
prachtig groot beeld.
Ik noem dit het ‘totempalen-project. 
De totempaal zal uiteindelijk over-
handigd worden aan degene voor 
wie ze het gemaakt hebben. Al voor 
dertig euro per persoon maak je dit 
kunstwerk. Hoe veel origineler is 
zo’n cadeau dan een bos bloemen 
of een mooie fles wijn.” 

Atelier Mark van Kuppevelt
Naast Creatief Centrum Amstelland 
blijft ‘Atelier Mark van Kuppevelt’ 
ook gewoon bestaan. Mark maakt 
urnen, grafmonumenten en beel-
den op maat. In het creatieve cen-
trum geeft hij de bronsgietwork-
shops en beeldhouwcursussen al 
dan niet met een uitgebreide boe-
renlunch. Ook basisschoolklasssen 
zijn van harte welkom voor bijvoor-
beeld het Klee-project. Leerlingen 
van groepen zes en zeven laat Mark 
bewust kennismaken met beelden-
de kunst.

Alternatief schoolreisje
Mark: “Zie het als een alternatief 
schoolreisje, waarbij stilgestaan 
wordt bij kunst en kinderen hun 
fantasie de vrije loop kunnen la-
ten. Ze leren puur en zonder waar-
deoordelen kunst te maken en naar 
elkaars kunst te kijken. Hierdoor 
ontstaat wederzijds respect. Het is 
een bijzonder project. Eigenlijk is 
alles mogelijk bij mij. Kom met goe-
de ideeën en we werken het samen 
uit. Ik nodig mensen daarom van 
harte uit voor een rondleiding, uit-
leg over mijn werk of  gewoon om 
eens te ervaren hoe laagdrempelig 
hier de sfeer is.”

Nieuwsgierig geworden? Kijk op 
www.creatiefcentrumamstelland.nl 
voor meer informatie of kom langs 
op De Banken 1a in De Kwakel. 
Geef van te voren even een belletje 
als je komt 06 5498 1504.

Hulp bij stamboom-
onderzoek

Mijdrecht - De ervaring heeft in-
middels uitgewezen dat van de-
ze geboden gastvrijheid nog al-
tijd en met enige regelmaat ge-
bruik word gemaakt. Naast de 
vaste onderzoeker die binnen 
komt lopen, zien wij van tijd tot 
tijd ook nieuwsgierigen die hier 
hun verhaal komen halen. Van 
die onoverkoombare “drempel” is 
al lang geen sprake meer en ook 
onderling word bruikbare kennis 
en tips aan elkaar uitgewisseld. 
Geconstateerd mag dan ook wor-

den dat niemand zal kunnen zeg-
gen dat men voor niets is langs 
geweest. 
Om ons enigszins voor te kunnen 
bereiden stellen wij het op prijs 
wanneer u zich vooraf even aan-
meld; stef.veerhuis@outlook.com.
Graag tot ziens op maandag-
avond 12 mei a.s. in de Oudheids-
kamer van ons verenigingsge-
bouw de Boei in Vinkeveen, aan-
vang 19.30 uur.
Er zijn geen kosten aan verbon-
den en zelfs de koffie is gratis.
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Raadsbesluit uit 2007 blijkt dure vergissing:

Wethouder van Damlaan kost 
gemeente enkele tonnen
Vervolg van de voorpagina.

Zeven jaar later
Wethouder David Moolenburgh 
(CDA) was in 2012 erg trots op het 
feit dat hij het project Marickenzij-
de, in afgeslankte vorm, nieuw le-
ven heeft ingeblazen. Maar 7 jaar 
na het oorspronkelijke raadsbesluit 
moeten we constateren dat woning-
bouw in Marickenzijde nog ver weg 
is. De komende jaren zal er, gezien 
de economische omstandigheden, 
ook weinig gaan gebeuren. Waar 
Moolenburgh niet zo open over is 
geweest, en waar de gemeente-
raad geen enkele vraag over heeft 
gesteld, is wat het Wethouder van 
Damlaan dossier de gemeente nu 
werkelijk gekost heeft? Want zijn er 
niet behoorlijk veel kosten gemaakt, 
kosten die nooit terugverdiend zul-
len worden uit de verkoop van wo-
ningen in Marickenzijde? Deze kos-
ten bestaan uit de aankoop van 
koopwoningen, verhuisvergoedin-
gen en regelen vervangende woon-
ruimte voor huurders, plankosten, 
ambtelijke en juridische kosten. De 
woningen van huiseigenaren zijn 
ver boven de marktprijs aangekocht 
tussen 2007 en 2009, en afgelopen 
jaar tegen lagere prijzen weer te 
koop aangeboden. Wij schatten in 
dat er per woning 30 tot 60 duizend 
euro verlies is geleden. Met alle an-
dere kosten erbij gerekend, heeft dit 
de gemeente tussen de 2 en 4 ton 
gekost. Weggegooid geld. 

Geen financiële dekking
De belangrijkste vraag is: hoe heeft 

de gemeenteraad in 2007 ooit voor 
aanleg van een nieuwe weg met 
sloop van 28 woningen kunnen kie-
zen, zonder dat zij inzicht hadden in 
de financiële onderbouwing van het 
plan? De grondexploitatie van het 
oorspronkelijke project Marickenzij-
de is namelijk nooit behandeld in de 
gemeenteraad. Achteraf weten we 
waarom de grondexploitatie de ge-
meenteraad nooit heeft bereikt: op 
het gemeentehuis was al voor het 
rapport van DHV in 2011 bekend 
dat er een miljoenentekort dreigde 
op het project Marickenzijde.
Maar vreemd blijft dat geen enkel 
raadslid dit opgemerkt heeft. Een 
Wethouder van Damlaan bewoner 
van het eerste uur, die liever niet 
met zijn naam in de krant wil, zegt: 
“Achteraf gezien is het belachelijk 
dat een gemeenteraad zomaar be-
sluit om een hele woonwijk te slo-
pen, huizen op te kopen, zonder re-
alistische financiële dekking.” Ook 
heeft het besluit in 2007 voor veel 
leed bij de oorspronkelijke bewo-
ners gezorgd: “In het begin waren 
we strijdbaar, maar je merkt al snel 
dat je geen schijn van kans maakt. 
De gemeente dreigde met gedwon-
gen uitzetting of onteigening.” Van 
de bewoners van 28 woningen zijn 
er uiteindelijk 16 op een voorstel van 
de gemeente ingegaan, zij verkoch-
ten hun woning aan de gemeente, 
of kregen een nieuw huurhuis aan-
geboden met een verhuisvergoe-
ding. 

Tijdelijke huurders
De gemeente had een creatieve op-

lossing voor de vrijgekomen wo-
ningen: deze werden weer ver-
huurd aan inwoners van gemeen-
te de Ronde Venen, en het liefst 
aan starters. Deze bewoners had-
den allemaal een tijdelijk huurcon-
tract waarin stond dat ze de wo-
ning moesten verlaten als deze ge-
sloopt zou worden. Maar nadat in 
2012 bleek dat de sloop niet door-
ging, moest de gemeente iets met 
deze bewoners. Eind 2012 besloot 
het College van B&W dat alle tijdelij-
ke huurders voor 1 mei 2014 de wo-
ning moesten verlaten. Veel bewo-
ners waren het hier niet mee eens. 
Een van de laatste overgebleven tij-
delijke huurders was Emiel Hoogen-
dijk. Hoewel hij de juridische strijd 
met de gemeente wel wilde aan-
gaan, heeft hij toch vlak voor de 
deadline besloten te verhuizen. 
Hoogendijk zegt daarover: “Ik denk 
dat wij als huurders een hele ster-
ke zaak hadden, maar op een gege-
ven moment wil je toch wat rust. Dit 
is precies wat de gemeente wilde: 
onzekerheid creëren, waardoor be-
woners vrijwillig weg zouden gaan.” 
Hij heeft zich verbaasd over de wijze 
waarop de gemeente met haar in-
woners communiceert: “Alle clichés 
over ambtenaren zijn waar. Er wordt 
in dit soort situaties geen enkele po-
ging gedaan om normaal, informeel 
te communiceren. Al snel beland je 
in een brievenwisseling tussen ad-
vocaten. Deze zaak heeft mij al met 
al enkele duizenden euro`s aan ju-
ridische bijstand gekost, wat niet 
wordt gedekt door m`n verzekering. 
Verder wil ik er niets over zeggen, 

VIOS in de wijk
Mijdrecht - Op 9 mei trekt VIOS in 
Mijdrecht ‘s avonds door de wijken 
Twistvlied en Wickelhof. Even lekker 
met het nieuwe repertoire de be-
nen strekken en wat showtjes lo-
pen. Dit alles om te laten zien en 
horen waarom muziek maken bij 
een showband zo leuk is, flyers uit 
te delen en om nieuwe donateurs te 
werven.

Bezem door de muziekkast
Met de komst van een nieuwe di-
rigent, Michel Guldenmundt, is de 
bezem weer flink door de muziek-
kast gehaald en zijn tal van nieu-
we nummers aan het straatrepertoi-
re toegevoegd. En geloof ons, er zit-
ten nummers tussen waarvan je ge-
woon kippenvel krijgt, zo mooi. En 
er zijn op de muziek nieuwe moves 
bedacht. Bij de muzikale rondgang 
op Koningsdag is al een klein tipje 
van de sluier opgelicht.

Donateurs
Ook is het mogelijk donateur te 
worden van VIOS. De gemeen-
te moet bezuinigen en ook het be-
drijfsleven heeft het momenteel niet 
overal even makkelijk. En dat merkt 
een vereniging als VIOS. De subsi-
die neemt af en sponsoring loopt te-
rug. Dus meldt u aan als donateur, 
dan blijft u VIOS zien en horen in 
het dorp, of het nu rond Konings-
dag is, de dodenherdenking, de in-
tocht van de avondvierdaagse, de 

jaarlijkse taptoe, of gewoon spon-
taan in de wijk.

Agenda
Vast voor in de agenda: 13 juni de 
intocht van de avondvierdaagse in 
Mijdrecht. Op 14 juni zijn het op-
leidingsorkest en de majorettes te 
horen en zien tijdens het straat-
theaterfestival in het centrum van 
Mijdrecht. Op 21 juni op het Raad-
huisplein de Taptoe Mijdrecht.
Voor de 29ste keer en weer met een 
zeer aantrekkelijk programma. Aan-
vang voorprogramma 13.30 uur en 
de toegang is gratis. En op 27 ju-
ni gaat VIOS weer de wijk in. Nu 
de wijk Molenland. Ook hier wordt 
het weer genieten geblazen, kan 
men zich laten informeren en VIOS- 
donateur worden.

ik ben blij dat de zaak voor mij nu 
is opgelost.”

Lessen voor de toekomst
Op de Wethouder van Damlaan 
keert de rust nu terug. Alle koop-
woningen zijn verkocht door de ge-
meente, bijna alle tijdelijke huurders 
zijn vertrokken. De huurwoningen 
draagt de gemeente over aan wo-
ningcorporatie Groenwest. Zij mo-
gen meteen aan de slag, want ja-
renlang is er nauwelijks onderhoud 
aan de woningen gedaan. Bij het 
dossier Wethouder van Damlaan is 
een hoop misgegaan. Er is veel geld 
over de balk gesmeten, veel onrust 
veroorzaakt onder inwoners, en di-
verse gezinnen zijn onnodig ver-
huisd. De vraag is of de gemeen-
te hier ook lering uit trekt? Een be-
langrijke rol is hierbij weggelegd 
voor de gemeenteraad en het Col-
lege van B&W. De gemeenteraad 
moet scherp zijn en vragen stellen, 
en het College moet vroegtijdig in-
formeren in alle openheid. Maar dat 
lijkt moeilijk te zijn. Uiteindelijk komt 
het er steeds op neer dat er te opti-
mistische plannen worden gemaakt, 
die te weinig flexibel zijn om tegen-
slagen op te vangen.

En als er dan tegenslagen zijn, wordt 
de gemeenteraad rijkelijk laat geïn-
formeerd. Zie het project Wester-
heul IV in Vinkeveen, waar nu we-
derom een debacle dreigt. Uitein-
delijk zijn de inwoners van de ge-
meente de dupe, want zij wachten 
al jaren op de broodnodige betaal-
bare woningen in De Ronde Venen.

Stichting ‘Paraplu’

Geheel vernieuwd programmaboekje
De Ronde Venen -  Bij het begin 
van het 34ste seizoen van de Stich-
ting ‘Paraplu’ presenteert de Stich-
ting ‘Paraplu’ een volledig ver-
nieuwd, interessant en verrassend 
programma voor het seizoen 2014-
2015, dat is opgenomen in een 
nieuw vormgegeven programma-
boekje. Het nieuwe seizoen begint 
op maandag 15 september 2014. 
Enkele jaren geleden werd de lay-
out van het boekje gemoderniseerd 
en is de omslag, dus het uiterlijk, 
van het programmaboekje op een 
verfrissende wijze gemoderniseerd. 
Elk jaar en dus ook nu weer wordt 
de houd van het programma ver-
nieuwd en aangepast.

Nieuw programma
De Stichting ‘Paraplu’ De Ronde Ve-
nen stelt zich ten doel om ieder in 
de gelegenheid te stellen, de no-
dige kennis en/of sociaal-, maat-
schappelijke vaardigheden aan te 
leren om te kunnen (blijven) deel-

nemen aan de maatschappij, en/of 
om invulling te geven aan een zin-
volle vrijetijdsbesteding. De stich-
ting doet dit door middel van een 
breed aanbod van activiteiten op 
recreatief, educatief en cultureel ge-
bied tegen lage inschrijfkosten, zo-
dat ook juist de minder draagkrach-
tigen kunnen deelnemen.
Het programmaboekje bevat alle 
activiteiten voor het komende sei-
zoen 2014-2015, die zowel op de 
dag als op de avond worden ge-
houden in het gebouw van de Stich-
ting ‘Paraplu’. In tijdsduur variëren 
zij van een tot meerdere dagdelen 
gedurende het seizoen, dat loopt 
van september tot en met april. 
Daarnaast organiseert de Stich-
ting ook een paar culturele uitstap-
jes in de vorm van dagtochten. De 
activiteiten vinden in een ontspan-
nen en gezellige sfeer plaats zodat 
ieder zich thuis voelt en worden ge-
leid door een spelleider of docent. 
Gastvrouwen en gastheren bieden 

Opbrengst 
Collecte

De Ronde Venen - De jaarlijk-
se collecte voor het Nationaal 
Fonds Kinderhulp, die gehou-
den is in de week van 13 tot en 
met 19 april, heeft in Mijdrecht 
e2.470,32 opgebracht. In Wilnis 
e2.029,25 opgehaald en in de 
Amstelhoek e104,43.

Pianoconcert 
in De Boei
De Ronde Venen - De uitvoering 
door leerlingen van pianiste Let-
ta van Maanen vindt dit jaar plaats 
op vrijdagavond 16 mei in De Boei, 
Kerklaan 32 te Vinkeveen. De en-
thousiaste leerlingen, variërend in 
leeftijd en lesjaren, brengen een 
zeer afwisselend programma. Be-
halve van pianospel kan men ook 
genieten van zang en klassiek gi-
taarspel. Het begint om 20.00 uur en 
de toegang is vrij. Iedereen is van 
harte welkom!

Geraniummarkt en braderie in Aalsmeer Centrum
Regio - Op zaterdag 10 mei vindt de 
jaarlijkse Geraniumjaarmarkt weer 
plaats in Aalsmeer Centrum. Op het 
Raadhuisplein staat de Geranium-
markt 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 fiets komen want de 
Kika Koeriers brengen uw aankopen 
tegen een kleine vergoeding thuis of 
naar de parkeergarage. 

Geraniummarkt op het 
Raadhuisplein
Onder het toezicht oog van het beeld 
van Flora, godin van de lente en de 
bloemen dat op een tien meter ho-
ge sokkel staat voor het gemeente-
huis, wordt op het Raadhuisplein de 
Geraniummarkt georganiseerd door 

de afdeling Aalsmeer van de KMTP. 
Twintig kwekers en bedrijven bie-
den diverse producten aan voor de 
tuin zoals Geraniums maar ook an-
dere verschillende eenjarige en vas-
te planten, siergrassen en knollen. 
Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt 
voor al uw teveel gezaaide planten 
bij de stand van de KMTP. De His-
torische Tuin is natuurlijk ook aan-
wezig met hun prachtige planten 
die ’s morgens vroeg per praam 
aangevoerd worden. Bij goed weer 
verzorgt Aalsmeers Harmonie rond 
12.00 uur het traditionele concert 
tijdens de Geraniummarkt.
Voor inlichtingen over de Geranium-
markt: tel. 06-29550604.

Braderie in de Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voor-

ondersteuning tijdens de activitei-
ten en dragen ertoe bij dat alles wat 
nodig is rond en tijdens de activitei-
ten op een plezierige wijze verloopt. 
Ook voor het nieuwe seizoen heeft 
de stichting weer een breed aanbod 
samengesteld met creatieve cur-
sussen, digitale cursussen, moder-
ne talen, spirituele cursussen, work-
shops, ontspanningsactiviteiten en 
dagtochten.
Via de website www.stichtingpara-
plu.nl kan men zich rechtstreeks in-
schrijven voor een activiteit. Dat kan 
ook door middel van een inschrijf-
formulier dat men in het program-
maboekje vindt, dat kan telefonisch 
worden besteld (0297 283908) of 
worden afgehaald op elke donder-
dagmiddag PieterJoostenlan 28 te 
Wilnis. 
Tijdens de jaarlijkse open-inschrijf-
dag op zaterdag 30 augustus 2014, 
kan men zich laten informeren over 
alle cursssen en activiteiten en zich 
tevens inschrijven.

U2NL en Moederdagconcert 
met LA The Voices in Crown
Aalsmeer - Aankomend weekend is 
alweer het laatste weekend van het 
theaterseizoen voor het Crown The-
ater in het centrum van Aalsmeer. 
Er is voor elk wat wils. Vrijdag 9 mei 
staat U2NL op de planken. Europa’s 
meest succesvolle coverband, van 
de wereldbekende popgroep U2, 
bestaat uit vier fantastische muzi-
kanten die gek zijn van muziek. En 
die muziek maken zij het liefst voor 
volle zalen met mensen die uit hun 
dak gaan. Daarom maakt U2NL van 
elke show een feest. Ze zijn al ruim 
tien jaar bezig en maken naast U2 
covers, die ze overigens op hun ei-
gen manier vertolken, ook zelf num-
mers.

Sprintprijs
Heb je zin in honderd procent rock 
’n roll op de bühne, koop dan nu een 
kaartje voor de sprintprijs van 21,50 
euro (waarbij geldt op is op). Een re-
gulier kaartje kost slechts 25 euro. 
Speciaal voor moederdag treden de 
heren van LA The Voices zondag 11 
mei op met een live orkest en trak-

teren op de voorstelling ‘Lieve Ma-
ma’ in Crown Theater Aalsmeer. 
Menig moederhart zal geraakt wor-
den door de zangstemmen die va-
riëren van klassieke tenor, bari-
ton, pop en zelfs rock. LA The Voi-
ces bestaat uit Remko Harms, Richy 
Brown, Roy van den Akker en Peter 
Strykes. Vier mannen met stuk voor 
stuk individuele kwaliteiten. Samen 
staan ze garant voor kippenvel en 
emotie in muziek en brengen ze een 
smeltkroes van pop en klassieke 
muziek op een hoogstaand niveau 
dat in Nederland nooit eerder is ver-
toond. Nummers vol power, passie 
en muzikaliteit afgemaakt met su-
blieme teksten. De mannen heb-
ben na het vertrek van Gordon snel 
hun muzikale carrière weer opge-
pakt en één van de laatste hoogte-
punten was toch wel de release van 
hun CD ‘Dit Zijn Wij’, gevolgd door 
radio- en televisie-optredens en 
concerten in het hele land. LA The 
Voices zingen juweeltjes die ieder-
een - maar vooral de moeders - ze-
ker in haar hart zal raken. De voor-

Kunst na Arbeid jubileumafscheidsconcert 
Mijdrecht - Op zaterdagavond 
24 mei 2014 geeft Christelijk ge-
mengd Koor KUNST NA ARBEID 
uit Mijdrecht haar jubileumconcert 
ter gelegenheid van het 90 jarig be-
staan van het koor. Tevens zal dit 
het afscheidsconcert van KNA zijn, 
een besluit dat na veel en zorgvul-
dig overleg met pijn in het hart is 
genomen. Muzikale medewerking 
door organist David Schlaffke en het 
Aristo Kwartet (strijkkwartet). Als 
soliste werkt mee Ruzanna Naha-
petjan. KNA zal een aantal muziek-
stukken laten horen, die ook een 
beeld zullen geven van het repertoi-
re van KNA door de jaren heen: 
Hör mein bitten, Herr van F. Men-
delssohn Bartholdy; Hark! Hark, my 

soul! van H.R. Shelley; Hallelujah! 
van G.F. Händel; Psalm 42 bewer-
king van F. Mendelssohn Bartholdy
Wohl mir, dass ich Jesum habe van 
J.S. Bach; Drei geistliche Lieder van 
F. Mendelssohn Bartholdy.
Het geheel staat onder leiding van 
onze dirigent Henk van Zonneveld. 
Aanvang 20.00 uur in De Janskerk, 
Kerkstraat 11 te Mijdrecht. De toe-
gang is gratis.
Na afloop is er gelegenheid om met 
elkaar na te praten over dit concert 
en over de lange historie van ons 
koor, onder het genot van een hapje 
en een drankje. Ook zal er gelegen-
heid zijn om door middel van foto’s 
nog eens in de geschiedenis van 
KNA te kijken.

gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Op de markt vindt u on-
der andere kleding, sieraden, kra-
len, horloges, portemonnees, boe-
ken, snoep en ander lekkers.

Naast de vele standwerkers zijn ook 
winkeliers en verenigingen verte-
genwoordigd met een kraam. Bij de 
diverse horecazaken in het centrum 
zijn voldoende mogelijkheden voor 
een drankje en allerlei lekkernijen. 
Vlakbij de Bruna, halverwege de 
Zijdstraat staat een kraam met de 
Meer Aalsmeer inpakservice waar 
iedereen op vertoon van een kas-
sabon het Moederdag cadeau extra 
feestelijk kan laten inpakken. 

Gratis parkeren en 
bereikbaarheid
Voor wie met de auto komt: de We-
teringstraat en Punterstraat zijn 
vanwege de braderie afgesloten. 
Het Praamplein is dus alleen bereik-
baar via de Uiterweg en de Dorps-
straat. Naast het Praamplein en het 
Drie Kolommenplein (denk aan uw 
blauwe schijf) kunt u ook de hele 
dag gratis parkeren in de parkeer-
garage van Crown Business Stu-
dio’s aan de Van Cleeffkade. U kunt 
uw inrijkaart bij de receptie gratis 
omwisselen voor een uitrijkaart. 

Komt u met de boot?
Dan kunt u aanmeren bij de pas-
santenhaven aan het Praamplein 
dat bereikbaar is vanaf de Ring-
vaart t.h.v. Zorgcentrum Aelsmeer 
of aan de Kolenhaven achter water-
sportvereniging Nieuwe Meer. Wie 
onder de Capanebrug (doorvaart-
hoogte 1.10 mtr) op de Stationsweg 
past, kan vanaf de Kolenhaven zelfs 
doorvaren naar het Stokkeland bij 
het gemeentehuis.

Laat uw aankopen 
thuisbrengen en steun het 
Kika Kinderkankerfonds!
Bij de Kika stand op de Geranium-
markt staan de Kika Koeriers de he-
le dag klaar om uw aankopen te-
gen een kleine vergoeding per bak-
fiets naar uw auto in de parkeerga-
rage van Crown Studio’s te brengen. 
Woont u in het Aalsmeer Centrum, 
Zuid of in de Hornmeer?

Laat de auto dan maar thuis, want de 
Kika Koeriers bezorgen uw aanko-
pen ook thuis. Alle opbrengsten van 
de Kika Koeriers komen ten goede 
aan het Kika Kinderkankerfonds. 

stelling is op zondagavond 11 mei 
en begint om 19.30 uur. Kaartprijs: 
Eerste rang 29,50 euro en tweede 
rang 24,50 euro. Ook is er een ver-
rassings-Moederdag-theaterarran-
gement beschikbaar voor slechts 
39,50 euro, voor voorstelling plus 
diner.

Meer entertainment 
Ook Mariska van Kolck komt met 
moederdag naar Crown Theater 
Aalsmeer. Zij geeft 11 mei ’s middags 
om 15.00 uur in The Club bij ‘Exclu-
sief bij Bob &Gon’ een intiem con-
cert. Kaartprijs 15 euro per persoon. 
Nog leuker is om hiervoor het High- 
wine-arrangement te boeken voor 
25 euro per persoon. Dit is inclu-
sief concert, 2 glazen wijn en amu-
se. Kijk voor meer informatie en 
arrangementen op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel 0900-1353.

Bingo
Mijdrecht – Komende vrijdag 9 
mei is het tijd voor de moeder-
dagbingo van dit jaar bij sv Argon. 
De grote hoofdprijs is dit keer een 
hele leuke: Kleed je moeder aan 
bij Broek&Tiek. Je moeder of ie-
mand anders natuurlijk, je mag 
het zelf invullen. Dus na de mooie 
prijs van 2 minuten gratis winke-
len, dit keer weer één in de cate-
gorie “lekker in deze tijd!”De zaal 
aan de Hoofdweg is weer vanaf 
19.30 uur open en het eerste kop-
je koffie krijgt u van de organisa-
tor van deze gezellige avond, sup-
portersvereniging De Lijnkijkers. 





Regio - De SuperSisters hebben 
twee acties deze maand, een High 
Tea op zaterdag 24 mei en een ont-
bijt bij Restaurant ’s Anders eten & 
drinken op zondag 25 mei.

De SuperSisters zamelt geld in 
voor de Stichting A Sister’s Hope. 
Dat ingezamelde geld gaat recht-
streeks naar onderzoek naar borst-
kanker. Het geld blijft bij deze stich-
ting niet tijdenlang op een rekening 
staan, maar gaat daar naartoe waar 
het voor bedoeld is en waar jaarlijks 
een grote groep vrouwen en man-
nen voor wandelt en geld inzamelt.
In oktober wandelen zij met 8 vrou-
wen uit De Ronde Venen (hoe sym-
bolisch want 1 op de 8 vrouwen 
krijgt te maken met deze nare ziek-
te) in een weekend 60 kilometer. Ie-
dere deelnemer brengt minimaal 
1500.00 aan sponsorgeld binnen en 

wandelt dus die 60 km. Met 8 vrou-
wen dus een flink bedrag wat ze aan 
sponsorgeld moeten verzamelen.
Daarvoor hebben ze in mei 2 acties:
High Tea op zaterdag 24 mei. Er zijn 
2 rondes, ronde 1 van 13.00-14.30 
uur en ronde 2 van 15.00-16.30 uur. 
Opgeven kan door een mail te stu-
ren naar highteaforasister@gmail.
com. Kosten: 12.50.
Ontbijt bij Restaurant ’s Anders eten 
& drinken op zondag 25 mei.
Van 09.30-11.30 uur staat er een 
ontbijt klaar bij Restaurant ’s Anders 
eten & drinken. Kosten voor het ont-
bijt: 25.00. Opgeven via ’s Anders, 
telefoonnummer 0297-261075.
Voor beide evenementen geldt: het 
volledige bedrag gaat rechtstreeks 
naar A sister’s hope. Een goede re-
den om lekker te genieten van 1 van 
deze activiteiten en het goede doel 
te steunen. Doen!
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Weer Viva la Donna dag 
voor vrouwen met kanker
Mijdrecht - Net zoals vorig jaar 
heeft Leonie Doelman van schoon-
heidssalon De Pincet aan de Vang 
7 te Mijdrecht het initiatief geno-
men om op woensdag 28 mei a.s. 
weer een Viva la Donna dag te or-
ganiseren voor vrouwen met di-
agnose kanker of die kanker heb-
ben gehad. Nu in een bredere opzet 
want zij heeft een aantal van haar 
collega’s in Mijdrecht bereid gevon-
den hieraan medewerking te wil-
len verlenen (zie foto). Dat zijn ze-
ven schoonheidssalons, een na-
gelstyliste en een massagesalon 
(voor stoelmassage). Voor die dag 
kunnen vrouwen zonder schroom te 
kennen geven dat zij graag in aan-
merking willen komen voor een ver-
wenmomentje in gezichtsbehande-
ling of een ontspannen massage, 
make-up, make-up adviezen, pedi-
curen, manicuren, een haarverzor-
ging of een uurtje sporten of yoga. 
Een en ander afhankelijk van wat 
de verschillende deelnemende en 
in dit artikel genoemde negen sa-
lons te bieden hebben. En het is ge-

heel GRATIS! Men kan zich vrijblij-
vend per e-mail (of Facebook) op-
geven bij Leonie Doelman, maar ook 
rechtstreeks bij een van de salons. 
Vorig jaar was de actie zo’n succes 
dat besloten is dit jaar hier een her-
haling aan te geven. Dit keer is er 
ruimte voor in totaal 57 deelnemers 
waar het schoonheidsbehandelin-
gen betreft en zeven met nagelver-
zorging.
“Omdat ook mannen deze ziekte 
kunnen krijgen, of daarvoor al be-
handeld worden dan wel meele-
ven met hun vrouw, hebben we ge-
meend ook voor hen iets te willen 
organiseren. Trikecenter Vinkeveen 
is bereid gevonden om drie keer 
een dag triken (driewielige motor-
fiets) beschikbaar te stellen voor 
twee personen. Mannen kunnen 
dan eventueel met hun vrouw een 
keer triken! Deze drie dagen worden 
op 28 mei door ons verloot onder 
degenen die zich hiervoor inschrij-
ven. Het enige wat de winnaars wel 
dienen te doen is een borg betalen 
voordat men op pad gaat. Maar die 

krijgt men bij terugkomst weer re-
tour. Welke man graag een keer wil 
triken kan zich hiervoor bij mij op-
geven,” laat Leonie weten. “Verder 
krijgen alle dames bij hun gekozen 
salon een leuke gadget. Maar er zijn 
meer sponsors: zo verzorgt groen-
te- en fruitspecialist Versteeg op 
Bozenhoven sinaasappels voor een 
vers geperst gezond sapje, Prinse-
lijk Proeven zorgt voor de ingredi-
enten dat er een lekker kopje thee 
kan worden geschonken, waarbij 
een heerlijk cupcakeje wordt ge-
serveerd die voor deze gelegenheid 
worden aangeboden door Multi-
cake uit Mijdrecht. Al met al zijn we 
al goed voorbereid op deze activiteit 
en bedanken wij bij voorbaat onze 
sponsors.”

Positief gevoel
De Viva la Donna dag is oorspron-
kelijk een activiteit van de stich-
ting Viva la Donna die zich lande-
lijk inzet voor vrouwen die de di-
agnose kanker hebben gehad on-
geacht de vorm van kanker of het 

jaar waarin de diagnose is gesteld. 
De stichting werd in 2005 opgericht 
en 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 
is weliswaar op 29 mei, maar dat 
valt dit jaar op Hemelsvaartsdag. 
Vandaar dat de ‘verwendag’ nu op 
woensdag 28 mei wordt georgani-
seerd. Tijdens deze verwendag kun-
nen lotgenoten genieten van een 
gratis verwenbehandeling op ver-
schillende gebieden. Een bijzonde-
re ervaring die zorgt voor een po-
sitief gevoel. De stichting doet nog 
veel meer op dit gebied. Belangstel-
lenden kunnen daarvoor de websi-
te raadplegen: www.vivaladonna.nl. 
Leonie Doelman maakte ooit ken-
nis met de stichting Viva la Donna 
en de activiteiten daarvan. Die spra-
ken haar zo aan dat ze besloot hier-
op in te haken met een passende ei-
gen activiteit. Dat is vorig jaar van 
start gegaan met de ‘verwendag’ 
in De Ronde Venen. Daaraan wer-
ken nu ook een aantal collega’s van 
haar mee. Bovendien hebben spon-
sors zich spontaan aangemeld.

Aanmelden
Wie zich geroepen voelt kan zich 
via het e-mail adres aanmelden bij 
Leonie Doelman, maar ook recht-
streeks bij een van haar collega’s. 
Dat zijn: Schoonheidssalon De Pin-
cet Mijdrecht, pincet@ziggo.nl; 
Schoonheidssalon Nzuri Mijdrecht, 
nzuri@ziggo.nl; Zonnestudio Sun 
Care Mijdrecht, mijdrecht@sun-
care.nl; Salon leef Vinkeveen, de-
bora@salonleef.nl; Studio ge-
woon mooi Mijdrecht, info@beau-
tystudiogewoonmooi.nl; Get styled 
Mijdrecht, lineke_kool@hotmail.
com; Solente Mijdrecht, info@so-
lente.nl; Face en body Mijdrecht, ca-
roline.schenk@ziggo.nl; Risage for 
Health & Care Mijdrecht, petra@ri-
sage.info en Nagelstyliste New look 
Mijdrecht, marzenalomecka@gmail.
com.

Alle overige gegevens van deze sa-
lons zijn ook te vinden op de web-
site van Leonie Doelman: www.
schoonheidssalondepincet.nl. Het is 
zinvol niet te lang te wachten met u 
aan te melden, want vol is vol! Om 
informatie vragen kunt u ook via de 
mail of telefoonnummer(s) op de 
website van De Pincet.

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Al meer dan tien jaar is snackbar 
en afhaalcafetaria Family Wilnis aan 
de Molmlaan 6 in de wijk Veenzijde 
een begrip. Deze Family heeft niet 
alleen grote aantrekkingskracht op 
inwoners van Wilnis, maar zelfs die 
uit Mijdrecht en Vinkeveen hebben 
er graag een ritje voor over om een 
overheerlijke snack, broodje, lunch-
gerecht of complete maaltijd te be-
stellen en/of af te halen. Het rui-
me en smakelijke aanbod met top-
kwaliteit voor een betaalbare prijs 
ligt daaraan ten grondslag. Want 
Family Wilnis heeft veel te bieden: 
van koud en warm belegde brood-
jes en uitsmijters tot bittergarnituur 
en van verse salades tot comple-
te maaltijden. Niet te vergeten zijn 
de bijzondere hamburgers in diver-
se variaties, de overheerlijke friet en 
het uitgebreide aanbod aan snacks! 
Voor de liefhebbers zijn er ook ve-
getarische producten. Zin in een 
ijsje op een warme zomerdag? Ook 
dan bent u bij Family aan het juis-
te adres voor heerlijke ijsspecia-
liteiten. Drankje of milkshake bij 
het eten? Geen probleem, het is er. 
Kortom, bij Family trakteer je niet al-

leen jezelf maar het hele gezin. “Wij 
zijn onderdeel van de grote Family-
keten aan cafetaria’s en winkels die 
vele tientallen vestigingen omvat, 
voornamelijk in het westelijk deel 
van het land. Hoewel we allemaal 
een basisassortiment presenteren, 
mogen we als eigenaar van de zaak 
ook bepaalde gerechten en snacks 
die we zelf maken, aan het assorti-
ment toevoegen. En die vallen goed 
in de smaak bij onze klanten! Dage-
lijks is er aanvoer van verse produc-
ten. Bij de bereiding wordt de norm 
gehanteerd van vers, gezond en 
duurzaam,” laat Family Wilnis eige-
naar Wung Man desgevraagd we-
ten. We gebruiken voor onze pro-
ducten A-merken. Family hanteert 
hele prettige prijzen voor kwaliteits-
producten en dat wordt zeker in de-
ze tijd erg gewaardeerd.” Het is dan 
ook geen wonder dat Family Wilnis 
een jaarlijkse omzetgroei kent van 
minimaal 20 procent. Dat zegt iets 
over deze populaire snackbar.
Wie meer wil weten moet maar eens 
op de website kijken:
www.daarblijfjebijeten.nl.

Er zijn wekelijks diverse acties waar-
bij bepaalde producten en combi-
naties van gerechten heel goed-
koop over de toonbank gaan. Wat 
er voor een bepaalde week op de 
rol staat ziet u in de snackbar. Er zijn 

ook maandacties die van te voren 
worden aangekondigd. Heel popu-
lair zijn de gezinszakken friet voor 
vanaf twee tot vijf personen tegen 
een aantrekkelijk prijsje. Verder is er 
ook het spaarsysteem met de Fami-
ly Spaarpas. Een chipcard net zoals 
een pinpas. Daarmee kan je punten 
sparen voor aantrekkelijke kortin-
gen. Bij elke euro die in de snackbar 
wordt besteedt ontvang je 1 punt op 
de spaarpas. De gespaarde punten 
kan je bij een volgend bezoek inle-
veren om korting te krijgen. Bij Fa-
mily Wilnis wordt regelmatig geïn-
vesteerd in nieuwe producten en 
apparatuur. Nagenoeg alle te ver-
werken producten worden gekoeld 
bewaard, zelfs de nog de te frituren 
friet. De frituurolie wordt door een 
speciaal ingebouwd systeem gere-
cycled, zodat deze bij alle te fritu-
ren producten weer vers is waar-
door smaakoverdracht van verschil-
lende producten wordt voorkomen. 
Het proces zorgt tevens voor een 
gezondere frituurolie.

Family Wilnis is een bezoek 
meer dan waard. Bestellen 
kan in het cafetaria, maar 
ook telefonisch (0297-
272499) waarna u even later 
uw bestelling kunt afhalen. 
Scheelt wachten!

Family snackbar & afhaalcafetaria
Daar blijf je eten!

IN UITVOERING

Twee acties van de SuperSisters

Wethouder Moolenburgh reageert op artikel Westerheul IV

“Vertraging door 
veranderde woonbehoefte”
Vinkeveen - De recente berichtge-
ving in deze krant over de nieuwe 
woonlocatie Westerheul IV aan de 
Voorbancken waarbij vraagtekens 
werden gezet waarom er sinds eind 
vorig jaar nog altijd geen bouwacti-
viteiten plaatsvinden, is voor demis-
sionair wethouder David Moolen-
burgh aanleiding geweest hierop te 
reageren.

“Wat bij Westerheul IV speelde en 
speelt, is dat de woningmarkt in 
korte tijd zo snel verandert, dat hier 
op ingespeeld moest worden. Hele-
maal toen bleek dat bij onderzoek 
van enkele deelnemende partijen 
gewijzigde marktinzichten naar bo-
ven kwamen. Zo is er bijvoorbeeld 
in de bestaande stedenbouwkun-
dige plannen een groot percenta-
ge appartementen opgenomen. De 
vraag naar die appartementen is 
momenteel fors afgenomen omdat 
mede door de lagere woningprij-
zen men nu voor hetzelfde geld lie-
ver voor een ‘woning met een tuin-
tje’ kiest. Vorig jaar zomer heeft een 
aantal de deelnemende partijen ons 
gevraagd eens mee te denken om 

te kijken of er niet tot een gewijzig-
de opzet van Westerheul IV kon ko-
men die meer recht doet aan de hui-
dige marktomstandigheden. Er wa-
ren echter harde afspraken om de 
woonwijk in de bestaande vorm te 
realiseren. Niettemin konden par-
tijen, als zij een goede en met re-
cente marktcijfers omgeven onder-
bouwing op tafel legden, met ons 
het gesprek aangaan om te zien of 
de woningbehoefte niet aangepast 
moet worden. Kortom, nu de wo-
ningmarkt stevig aantrekt willen wij 
straks niet met een verouderd ste-
denbouwkundig concept komen te 
zitten. De bedoeling is dit te wijzigen 
in een meer marktconform plan. Zo 
liggen de kaarten momenteel waar-
door er dus nog geen bouwactivi-
teiten op het terrein kunnen plaats-
vinden. Maar dat gebeurt sowieso 
want het project gaat gewoon door.”

Besloten
Het onderwerp Westerheul, is enke-
le weken geleden al behandeld in 
een besloten raadsbijeenkomst. Op 
de inhoud van deze vergadering wil-
de de wethouder niet ingaan. “Het 

project is volop in beweging. Markt-
partijen denken met ons mee, maar 
er wordt gekeken of de invulling zo-
als die er lag wel de meest optima-
le is gegeven de huidige marktom-
standigheden. Dat is de reden dat er 
even meer tijd nog is om tot uitvoe-
ring te komen,” laat Moolenburgh 
weten.
“Wat betreft de 16 afbouwwonin-
gen in het kader van de CPO wordt 
aangegeven dat daar inmiddels vol-
doende belangstelling voor bestaat 
en dat er tien gegadigden zijn. Dat 
moeten er minstens elf worden om 
dat deel van het project op te star-
ten.
De verkoop is in volle gang en men 
heeft er alle vertrouwen in dat op 
korte termijn meer deelnemers op 
het project zullen inschrijven. “Voor 
ons is het essentieel dat Wester-
heul IV een breed opgezette woon-
wijk wordt die voor alle doelgroe-
pen toegankelijk is en dat het de 
doorstroming in onze gemeente be-
vordert. Natuurlijk ook dat het een 
mooie woonwijk wordt die voldoet 
aan de kwaliteitsnorm,” aldus de 
wethouder.

De wethouder kon desgevraagd niet aangeven op welke datum daadwerkelijk de bouwactiviteiten van start 
zullen gaan. Dat zal waarschijnlijk ook nog wel even duren. Als er gebeurt wat de wethouder hier zegt, dan 
zal het plan moeten worden aangepast. Dat kost tijd en geld. Laten we hopen dat dit project geen ‘lijk’ in 
de kast wordt, want de gemeente De Ronde Venen kan niet nog eens een miljoenenverlies verwerken. (red)

Open Huis bij het Johannes 
Hospitium in Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 10 mei a.s. van 
11.00 – 13.00 uur staat de deur van 
het Johannes Hospitium De Ronde 
Venen weer open voor belangstel-
lenden. In het ‘Buurhuis’, gelegen 
naast het hospice, Vossestaart 2 in 
Wilnis, zullen medewerkers en vrij-
willigers u, onder het genot van een 
kopje koffie, graag informatie geven 
over de organisatie, de opnamecri-
teria, de zorg aan bewoners en het 

vrijwilligerswerk. Er is foldermateri-
aal aanwezig en indien gewenst is 
een rondleiding in het hospice mo-
gelijk. Wij nodigen iedereen graag 
uit eens een kijkje te komen nemen 
in ons huis, in het hart van de Ron-
de Venen, waarin ons motto ‘Leven 
met aandacht’ voorop staat. Kijk ook 
op onze website www.johanneshos-
pitium.nl of vraag nadere inlichtin-
gen via info@johanneshospitium.nl
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SV Argon zaterdag 2 naar 
de Hoofdklasse!
Mijdrecht - Met nog 2 wedstrijden 
voor de boeg was het Argon dat de 
beste papieren had om de twee-
de plaats veilig te stellen, die recht 
geeft op promotie naar de reser-
ve Hoofdklasse. Voor het eerst in 
de club historie kon Argon promo-
veren naar het hoogste niveau voor 
tweede elftallen. Alle ingrediënten 
waren aanwezig om er een mooie 
dag van te maken. Directe concur-
rent Nieuwland moest eerder op de 
dag al aantreden tegen de Meern 
en door de 1-0 nederlaag was Ar-
gon al voor de wedstrijd verzekerd 
van de promotie. Ondanks dit ge-
geven in het achterhoofd weet Ar-
gon de uit wedstrijd tegen Roda ’46 
met 0-4 te winnen. Ondanks de 0-4 
eindstand kende Argon een matig 
eerste halfuur in Leusden. De thuis-
ploeg kon de meeste kansen note-
ren en door een aantal goede red-
dingen van Rahim Gok bleef Ar-
gon overeind. Eigenlijk kwam Ar-
gon nauwelijks voor het doel van 

Roda ’46 in het eerste halfuur, maar 
in het laatste kwartier voor de rust 
nam Argon meer het initiatief over. 
Argon begon zijn eigen spel weer 
te spelen en dit resulteerde al snel 
in de openingstreffer. Na een mooie 
en snelle aanval over de rechterkant 
via Frank Rijkeboer en Bas de Graaff 
komt de voorzet terecht bij Ali Eren 
die de bal beheerst langs de keeper 
schiet. Vlak voor rust weet Argon 
ook nog de tweede treffer te maken. 
Clifton Felicia en Bas de Graaff ko-
men gezamenlijk voor de keeper te 
staan en Clifton legt de bal op het 
juiste moment af op Bas die de bal 
gemakkelijk kon afwerken.

Heer en meester
Na de rust was Argon eigenlijk heer 
en meester op het veld, en kreeg 
Argon een aantal goede kansen die 
helaas door goed keeperswerk niet 
afgerond konden worden. Argon 
speelde goed en het verzet leek te 
zijn gebroken bij de thuisploeg. Dit 

Wij feliciteren; Ayoub El Bajgouri, Cas van Nieuwkoop, Daan Kentrop, Filip Banjanin, Guido van Rheenen, Mohammed 
Chakroun, Niccolò Tremante, Yahyah Bouri, Tarik Audji en de gelegenheidsspelers Quinten Bus, Rik Jäger, Milan Ros 
en Romijn van Vliet. 

Argon E9 kampioen
Mijdrecht - In een seizoen wat be-
gon met een negenklapper en er 
leuk werd gespeeld, maar waar-
in drie weken terug de koppositie 
uit handen werd gegeven is Argon 
E9 afgelopen zaterdag op de laat-
ste speeldag toch kampioen ge-
worden. In de confrontatie met de 
directe concurrent Roda 23 werd 
een 1-3 achterstand bij rust via een 

goede, enorm spannende tweede 
helft en een schitterende vrije trap 
in werkelijk de allerlaatste minuut 
van de wedstrijd omgebogen in 4-3 
overwinning. Wat was de blijdschap 
groot bij deze kanjers.
En natuurlijk ook bij de trotse ou-
ders. Het zit erop, rest nog de Ar-
gon sportdag en een toernooi in 
IJsselstein. De E9 sloot de compe-

CSW MB1 Kampioen!
Wilnis - CSW MB1 moest zater-
dag 3 mei 2014 haar laatste compe-
titiewedstrijd spelen tegen de mei-
den van Reiger Boys in Heerhugo-
waard. Reigers Boys stonden op de 
1e plaats, CSW op de 2e plaats op 
één punt achterstand. Met andere 
woorden deze wedstrijd zou gaan 
om het kampioenschap. CSW had 
weliswaar thuis in Wilnis met 3-1 
van Reiger Boys gewonnen, maar in 
verband met vakanties en de nodige 
blessures reed CSW met een aantal 
invalsters (en een flink aantal toe-
schouwers) enigszins zenuwachtig 
richting Heerhugowaard.

CSW begon de 1e helft matig en had 
moeite in het ritme te komen, waren 
het misschien de zenuwen die op-
speelden? Reiger Boys kwam voor 
met 1-0, maar gelukkig wist CSW 
voor rust de gelijkmaker te maken, 
Joy Haveman scoorde. Met de no-
dige peptalk in de rust, begon CSW 
vol vertrouwen de 2e helft en dit re-
sulteerde al vrij snel in een 2e doel-
punt voor CSW, wederom gescoord 
door Joy Haveman. 
Naarmate de 2e helft vorderde werd 
het spel harder en grimmiger, Rei-
ger Boys zag het kampioenschap 
door haar vingers glippen. CSW wist 

titie af met de volgende statistie-
ken. Van de 10 duels werden er 7 
gewonnen. Men scoorde 36 keer 
en moest slechts 18 keer incasse-
ren. Topscoorder is Cas van Nieuw-
koop met 18 treffers, maar dit na-
tuurlijk geholpen door zijn mede-
spelers met elk hun specifieke kwa-
liteiten. Proficiat mannen, wat een 
mooie teamprestatie.

de druk te weerstaan, scoorde zelfs 
nog een 3e doelpunt, dat na hevi-
ge protesten uiteindelijk door de 
scheidsrechter werd afgekeurd. Uit-
eindelijk kon CSW met het kampi-
oenschap in de sporttas, terugkeren 
naar Wilnis, alwaar het feestje uit-
bundig werd voortgezet.
De speelsters en leiders willen hier-
bij dan ook direct gebruik maken 
van de mogelijkheid om kledings-
ponsor Cornelissen Dak- en Instal-
latiewerk B.V. te bedanken en Schil-
derbedrijf en Industriespuiterij Van 
Zuylen & Zn. voor de bloemen. Ook 
willen wij de vele invalsters van-
uit de MB2 en MC1 bedanken voor 
hun inzet. Zonder jullie was het 
nooit gelukt!

resulteerde al vroeg in de tweede 
helft in tot de 0-3 van Ali, die zijn 
tweede treffer van de dag mocht 
maken. In de 80e minuut kon Jim-
my nog de eindstand op 0-4 bepa-
len door één op één met de keeper 
niet te twijfelen en de bal beheerst 
in de rechter hoek te schuiven. On-
danks dat Argon al gepromoveerd 
was voor aanvang van de wedstrijd 
doet Argon waar het voor gekomen 
was, namelijk de drie punten pak-
ken. 
De promotie is een mooie beloning 
voor het harde werken van het team 
van Adrie Leijgraaf. Het hele sei-
zoen heeft Argon geknokt om uit-
eindelijk deze mooie prijs te kun-
nen pakken. Een teamprestatie van 
formaat! Alle meegereisde suppor-
ters, bedankt voor jullie steun! Vol-
gende week word de laatste wed-
strijd thuis gespeeld tegen VVZ en 
daarna kan Argon zich gaan voor-
bereiden op het nieuwe seizoen in 
de Hoofdklasse.

Kampioen Argon 3 sluit 
topseizoen winnend af

Mijdrecht - Afgelopen donder-
dag sloot kampioen Argon 3 het 
seizoen af met de twintigste over-
winning dit seizoen, waarvan  18 
op rij. Dit keer werd Amstelveen 2 
met 2-0 verslagen. Met 13 punten 
voorsprong op de nr.2 Loosdrecht 
2 werd Argon 3 reeds enkele we-
ken geleden al kampioen, na een 
1-9 overwinning op DVVA. Het 2e 
kampioenschap op rij brengt Ar-
gon 3 naar de reserve 1e klasse! De 

mix van oudere ervaren spelers met 
wat jonge spelers wierp dit seizoen 
zijn vruchten af. Een ijzersterke 
verdediging(Martijn, Martijn, Alex, 
Marcel, Sander, Jurne) en een fan-
tastische keeper(Jerome) zorg-
de dit seizoen voor maar 27 tegen-
goals, 6x werd de NUL gehouden. 
Voorin deden de spitsen(Ruben, 
Kars en Marcel) niet voor elkaar 
onder met resp. 19, 19 en 18 doel-
punten! En het middenveld(Bert, 

Eddy, Florian, Martijn, Pieter, Roel 
en Frans) zorgde voor de balans 
in dit team. Naast deze basisspe-
lers ook alle invallers bedankt voor 
hun bijdrage aan dit fantastische 
seizoen. Ook aan de vele suppor-
ters hebben we gedacht met leuk 
voetbal en vele doelpunten. Het re-
sultaat 22 gespeeld en 60 punten, 
slechts 2x werd verloren, 85 doel-
punten voor en 27 tegen. Op naar 
de 1e klasse.

Er kunnen nog voetballers meedoen
Geef je op voor het Jorick Bronsky toernooi
Mijdrecht - Zoals wij vorige week 
al lieten weten, wordt er zondag 1 
juni het ‘ Jorick Bronsky voetbal-
toernooi georganiseerd. De zondag 
2 van Argon heeft dit toernooi op 
poten gezet. Dit om hun oud speler 
Jorick, die vorig jaar door een ern-
stig ongeval waaraan hij een dwars-
laesie overhield.
Dit zetten zijn hele leven op zijn kop. 
Hij woont momenteel weer thuis in 
een speciale unit naast de woning 
van zijn ouders, maar daar is nog 
veel te doen. Om voor hem het le-
ven weer dragelijk te maken hopen 
zijn voetbalvrienden en velen ande-

ren vrijwilligers door de opbrengst 
van dit voetbaltoernooi , hem hier-
bij te helpen. 
Momenteel hebben reeds 80 voet-
ballers die aangemeld. Iedereen van 
18 jaar en ouder, man of vrouw en 
lid van CSW of Argon , schrijf je nog 
in met je naam en in welk  team je 
speelt. Er hebben voor de hele dag 
een DJ geregeld die voor een ge-
zellige sfeer zorgt deze fantastische 
dag.
Ook is er inmiddels een prijzen ta-
fel bij elkaar gesponsord . Op 1 ju-
ni worden er loodjes verkocht en 
op deze manier kunnen de deelne-

Noordwijk maatje te groot voor HVM
Mijdrecht - Zondag kwam kop-
loper Noordwijk op bezoek in 
Mijdrecht. Op papier een mooi af-
fiche, de nummer 1 tegen de num-
mer 3, maar het publiek kwam er 
een beetje bekaaid af. Slechts 20 
minuten kon HVM partij geven. Uit-
eindelijk werd het een kansloze 6-1 
nederlaag.
HVM begon aanvallend, maar keek 
al binnen twee minuten tegen een 
achterstand aan, na een goed uit-
gespeelde Noordwijkse aanval. Dit 
kon de Mijdrechters nog niet ver-
ontrusten, ze gingen op jacht naar 
de gelijkmaker, die acht minuten 
na de openingstreffer op het bord 
kwam. De Noordwijkse keeper 
keerde de eerste Mijdrechtse straf-
corner, maar Casper Wilmink bracht 
de bal terug in de cirkel en Ar-
jan Blommaert scoorde. Vervolgens 
kreeg HVM enkele kansen, maar 
Noordwijk liet zich niet overrompe-
len en kwam een kwartier voor rust 
weer op voorsprong. De Mijdrech-
ters zakten daarna weg. De koplo-
per kreeg de ene kans na de ande-
re, keeper Stienstra redde een paar 
keer, de verdediging haalde een bal 
van de doellijn, maar kon niet voor-
komen dat Noordwijk in de laatste 
vijf minuten uitliep naar 4-1. In de 
eerste helft kregen beide teams een 
groene kaart.

Strafcorner
De wedstrijd was bij rust al gelopen, 
HVM was op. Er kwamen nauwelijks 
nog goed opgezette aanvallen uit 
de koker van de thuisploeg en het 
bleef overvol voor het Mijdrechtse 
doel. Na een klein kwartier leek uit-
blinker Mats Kaas uit te vallen met 
een bloedneus, maar hij keerde te-
rug en kreeg tien minuten voor tijd 
een groene kaart voor te fanatiek 
spel. Het stond toen al 1-5, uit een 
Noordwijkse strafcorner. Even later 
kwam de 1-6 eindstand op het sco-

rebord. Noordwijk bleef jagen op 
een nog betere stand. Vijf minuten 
voor het einde kreeg een Noordwij-
ker een gele kaart, en de tien over-
gebleven spelers kwamen nog wat 
onder druk bij een Mijdrechts slot-
offensief, maar de vermoeide thuis-
ploeg kwam niet tot een beter re-
sultaat.

De nederlaag was de grootste deze 
competitie, maar de derde plaats is 
nog steeds een realistisch doel, met 
nog drie wedstrijden te gaan.

mers leuke prijzen winnen. Natuur-
lijk gaat de gehele opbrengst daar-
van naar Jorick.
Als er nog bedrijven zijn die aan de-
ze loterij willen en kunnen meewer-
ken door nog meer prijzen te done-
ren dan horen zij dat heel graag via 
joricktoernooi@svargon.nl
Op deze manier kunnen we er een 
echt ronde venen toernooi van ma-
ken waarin we met zn alleen Joricks 
toekomst positief kunnen beïnvloe-
den.
De organisatie is nog met veel meer 
bezig om er een bijzondere dag van 
te maken, wordt vervolgt.





Mijdrecht - De tenniscompetite is 
bij TVM weer in volle gang en na 
3 wedstrijdweekenden begint de 
vorm toe te nemen en krijgen de 
meeste spelers hun wedstrijdritme 
weer te pakken. Met het zicht op 
de komende toernooien is dat een 
niet onbelangrijke bijkomstigheid 
voor de meeste TVM spelers, want 
het jaarlijkse open toernooi van de 
Tennis Vereniging Mijdrecht staat al 
van 14 t/m 22 juni op het program-
ma. De wedstrijdorganisatie is mo-
menteel vol in voorbereiding op het 
evenement en heeft de inschrijving 
voor alle onderdelen geopend. In-
schrijven kan via de website van de 
vereniging www.tvm-mijdrecht.nl 
of www.toernooiklapper.nl. Dit jaar 
wordt het enkelspel voor het eerst 
gespeeld op rating. Dat houdt in dat 
de speelsterkte van 2 tegenstanders 
nooit meer dan 1,0 punten in rating 
met elkaar kan verschillen. De dub-
bels en gemengd dubbels worden 
nog wel in de gebruikelijke catego-
rieën gespeeld. Dit jaar zijn er als 
extra onderdelen ook een senior-
plus en een beginnerstoernooi ge-
speeld en vanzelfsprekend zijn ook 

deze toernooien toegankelijk voor 
alle KNLTB leden. Meer informatie is 
door de toernooicommisie geplaatst 
op de webstite van TVM.
Foto: sportinbeeld.com
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Inschrijving fietstocht geopend
Rondje Stelling geschikt 
voor recreatieve fietsers
Regio - De succesvolle fietstocht 
Rondje Stelling is wederom uitge-
breid met een kortere afstand. Door 
de keuze in drie verschillende af-
standen wordt de Stelling van Am-
sterdam nog toegankelijker voor 
toerfietsers die geïnteresseerd zijn 
in het verhaal achter de betonnen 
wanden van de oude forten die op 
deze dag fungeren als verzorgings-
post. Nu inschrijven voor de toer-
tocht betekent korting op de 170 
of 85 km of de nieuwe afstand van 
45 km over de vroegere verdedi-
gingslinie op zaterdag 30 augus-
tus; start vanuit Uithoorn. Jong en 
oud kan op racefiets, toerfiets of 
e-bike op 30 augustus opstappen 
voor een fietsbelevenis rond de 
vroegere waterkering van Amster-
dam. De start is bij de Uithoorn-
se Wieler Trainings Club die dit jaar 
voor de derde keer het Rondje Stel-
ling organiseert. Naast racefietsers 
die de langste afstand over de he-
le Stelling rijden zijn recreanten dit 
jaar ook in de gelegenheid om de 
uitgezette route langs oude verdedi-
gingswerken te fietsen. De belang-
stelling voor de culturele waarde 
van dit Unesco Werelderfgoed is bij-
zonder groot mede door de timing 
net na de zomer waarin veel oude 
forten zijn geopend voor publiek.

Nieuwe korte afstand
De 45 km afstand is nieuw en wordt 
dit jaar voor het eerst gereden. Spe-
ciaal voor gezinnen en recreatieve 
fietsers maar ook voor fietsers met 
trapondersteuning is deze afstand 
goed te halen.

Deze afstand start ook in Uithoorn 
en gaat langs 5 oude forten van de 
Stelling van Amsterdam. Daarbij is 
zoveel mogelijk rekening gehouden 
dat ook de deelnemers aan een kor-
te afstand een optimale belevings-
waarde krijgen van de vroegere ver-
dedigingslinie. De 170 km afstand 
gaat over de hele verdedigingsli-
nie langs 35 forten en sluizen en is 
een uitdaging voor goed getrain-
de racefietsers. De 85 km afstand 
blijft ten zuiden van de Stelling van 
Amsterdam langs 12 forten en is 
heel populair bij racefietsers en 
sportieve fietsers.

Inschrijven
De inschrijving is vanaf 1 mei ge-
opend op www.rondjestelling.nl.

Het inschrijfgeld bedraagt 4, 5 of 6 
euro afhankelijk van de afstand die 
je wilt fietsen en om gezinnen gele-
genheid te geven met elkaar te fiet-
sen zijn kinderen tot 16 jaar gratis.

Postduivenvereniging 
“Rond de Amstel”
Regio - Jongstleden zaterdag heb-
ben de duiven van de duivenliefheb-
bers uit de regio hun vierde Vites-
se vlucht gevlogen. Deze keer wer-
den de duiven gelost in het Belgi-
sche Wolvertem ongeveer 146 km.
De temperatuur was aan de lage 
kant ongeveer tien graden toen de 
duiven om 09:30 uur gelost wer-
den bij een lichte tegenwind uit het 
Noord-Noord-Oosten.
Dat het dit keer een flinke klus was 
voor de duiven bleek uit de snel-
heden die door de duiven gehaald 
werden. De winnende duif van Pe-
ter Bosse landde om 11:26:47 uur op 
zijn hok en maakte daarbij een snel-
heid van 1255 m. p/min. wat over-
een komt met ruim 75 km. p/uur. 
Dat dit een snelle duif was bleek 
later toen alle duiven van Rayon F. 
weer thuis waren en de uitslag be-
kend werd en bleek dat de “660” 
van Peter 10e was van 3323 duiven. 
Een mooie prestatie hetgeen tevens 
een eervolle vermelding in het dui-
venblad “Spoor der Kampioenen” 
oplevert.
Tweede werd Leo v.d. Sluis uit Uit-
hoorn. Zijn duiven krijgen ook weer 
de forme te pakken. Derde werd 
Ali Khodair uit Aalsmeer die na vier 
vluchten aanvoerder van de Vitesse 
competitie is. Leo en Ali presteer-

de in Rayon F ook prima. Zij werden 
17e en 35e.

De volledige uitslag:
01. Peter Bosse, Uithoorn
02. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
03. Ali Khodair, Aalsmeer
04. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
05. Ton Duivenvoorde, De Hoef
06. Darek Jachowski, Mijdrecht
07. Ron den Boer, Uithoorn
08. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
09. Hans Half, Amstelhoek
10. Martin Bosse, Uithoorn

Open dag fietsvereniging 
de Merel
De Ronde Venen - Zondag 18 mei 
houdt TTC de Merel weer een open 
dag. Hebt u een racefiets en wilt u 
meer gaan fietsen? Misschien wel 
in groepsverband? Kom dan naar 
de open dag van TTC de Merel op 
zondag 18 mei. Iedereen is welkom.
Jong en oud, mannen en vrouwen, 
hardrijders en recreatieve fietsers, 
voor iedereen is er een geschikte 
groep om mee te fietsen. Hebt u nog 
geen helm? De Merel heeft helmen 
beschikbaar om te lenen.
TTC de Merel, de fietsvereniging 
in De Ronde Venen, wil het toer-
fietsen in groepsverband meer po-
pulair maken, daarom houden wij 
open dag. Bezoekers aan de open 
dag krijgen informatie van ervaren 
toerfietsers over de vereniging, ze 
krijgen tips over het racefietsen en 
het fietsen in groepsverband. Daar-
naast geeft de vereniging de moge-
lijkheid vrijblijvend mee te fietsen in 
een groep ervaren toerfietsers. 

Tijd: De open dag wordt gehouden 
op zondag 18 mei en begint om 8.30 
uur. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie, waarna er rond 9.00 
uur 3 groepen zullen vertrekken. 
Ook na afloop van de rit krijgt u iets 
te drinken aangeboden. 

Om 9.00 uur starten er 3 verschillen-
de groepen fietsers: Groep 1 rijdt 60 
km met een snelheid van ongeveer 
30 km/uur. Groep 2 rijdt 50 km en 
zal ongeveer 27 km/uur aanhouden. 
Groep 3 rijdt 50 km met een snel-
heid rond 25 km/uur.
Locatie: Eetcafé de Schans, Uitweg 
1, Vinkeveen.

Leuk om te weten
Elke zondagochtend is er een fiets-
tocht in groepsverband. Elke don-
derdag fietst er een seniorengroep.
In de zomertijdperiode wordt ook op 
woensdagavond in groepsverband 
gefietst.

TVM opent inschrijving 
TVM Bar Open 2014

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 9 mei 2014 
is er prijsklaverjassen om fraaie prij-
zen voor iedereen in Café de Merel 
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562. Aanwezig zijn om, let 
op ja, 19.45 uur en uiterlijk om 20.00 
starten met kaarten, dit op veelvul-
dig verzoek. We spelen vier maal 
zestien giffies, de punten worden bij 
elkaar opgeteld, en de winnaar of 
winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag was;
1 Dirk v. Nieuwkerk  7224 punten 
2 William Mayenburg  7193 punten
3 Cees Zaal  6934 punten
4 Gerrit de Busser  6756 punten
5 Carla v.Nieuwkerk  6699 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Frank Verlaan met 4604 punten .
De volgende datums voor het prijs-
klaverjassen zijn in 2014; 9 en 23 
mei, 6 en 20 juni en 4 juli.

Onnodig verlies van Argon
Mijdrecht - Argon is tegen Wou-
denberg tegen een onnodig verlies 
opgelopen, wel kwam het na twin-
tig minuten op achterstand maar in 
de tweede helft werd dat recht ge-
trokken. Een scherpe counter over 
rechts werd door de gastheren ver-
zilverd waardoor Argon voor de der-
de maal op rij met kleinst mogelijke 
nederlaag (een doelpunt verschil) 
genoegen moest nemen.
De eerste twintig minuten kwam 
Argon eigenlijk niet aan voetballen 
toe, Wilco Krimp lanceerde wel een 
afstandsschot omdat de Wouden-
berg goalie ver voor zijn doel stond 
maar de bal ging net naast de voor 
Argon verkeerde kant van de paal. 
Na een kwartier kwam er een goede 
mogelijkheid voor Woudenberg, na 
een hoekschop werd de bal tot twee 
maal toe ingebracht maar beide ke-
ren kon doelman Romero Antonioli 
na een scrimmage redding brengen 
waardoor het gevaar weer even was 
geweken. Vijf minuten later was er 
weer een mooie kans voor Wouden-
berg maar Jonathan Riezenbosch 
mikte te hoog. Een minuut later was 
het wel raak toen na een hoekschop 
Jelmer Hoekstra strak raak kopte 
1-0. Daarna moest Jasper Werkho-
ven met een hoofdblessure vervan-
gen worden door Lorenzo Zorn. In 
het UMC bleek na een scan dat Jas-
per Werkhoven geen hersenletsel 
had opgelopen. Het is nog even af-
wachten hoe het de komende week 
gaat. Vlak voor rust rondde Kevin 
Blom een leuke aanval van Argon 
af met een hard schot maar keeper 
Versteeg stond op de goede plaats. 
Voor rust nog hachelijke situaties in 
de Argondefensie. Een vrije trap van 
Woudenberg ging in laatste instan-
tie over en een solo van Hoekstra, 
hij werd niet aangepakt, leverde uit-
eindelijk een schot op die door An-

tonioli onschadelijk werd gemaakt. 
De tweede helft was Argon de bo-
venliggende partij en zagen we zeer 
goed mogelijkheden. Na een hoek-
schop van Lesley Groenen kopte Os-
car Leune rakelings over. Even later 
gaf Vincent van Hellemondt een as-
sist op Marlin Bot maar de bal ging 
naast. Met Stefan Tichelaar, na een 
blessure weer fit, voor Kevin Blom 
ging Argon het laatste half uur in. 
Een actie van Marlin Bot stond aan 
de basis van de verdiende gelijk-
maker, hij legde de bal terug op de 
meegekomen Oscar Leune die ver-
volgens onhoudbaar in schoot 1-1. 
Drie 100% procent kansen kwamen 
er vervolgens voor Argon. Een actie 
van Vincent van Hellemond werd net 
niet goed afgerond, de bal ging ra-
kelings naast. Ook Stefan Tichelaar 
had geen geluk toen zijn inzet via de 
lat over ging en toen even later ver-
scheen Van Hellemondt alleen voor 
de Woudenberg keeper zag hij zijn 
schot met enig geluk door de kee-
per met de voet gekeerd. Met Epi 
Kraemer voor Wouter Winters ging 
Argon het laatste kwartier in. En zo-
als dat meestal gaat als er niet ge-
scoord wordt uit kansrijke posities, 
dan doet de tegenpartij het wel. Een 
messcherpe counter over rechts 
werd door Dirk de Greef verzilverd 
2-1. Met nog een kwartier te gaan 
leek Argon zijn kruit verschoten te 
hebben. In blessuretijd kreeg Argon 
nog een vrije trap, maar het schot 
van Stefan Tichelaar leverde niets 
op. Een teleurstellende en onnodi-
ge nederlaag. Aanstaande zaterdag 
de laatste reguliere competitie wed-
strijd, thuis tegen Renswoude, aan-
vang 14.30 uur. Afhankelijk de laat-
ste wedstrijduitslagen zal dan blij-
ken of Argon zich nog plaatst voor 
de nacompetitie.
Foto: sportinbeeld.com

Alpe D’Huzes wedstrijd 
bij Manege Mariahoeve
De Ronde Venen - Op Manege 
de Mariahoeve wordt op zondag 18 
mei een bijzonder evenement ge-
organiseerd waarmee de paarden-
sport en het wielrennen aan elkaar 
gekoppeld worden. Een bijzonde-
re combinatie zo lijkt het, maar niet 
voor ROC Beveiliging leerlinge Jill 
van Coolwijk.
Zij organiseert dit sponsorevene-
ment namelijk, want elk jaar gaat 
zij met mede leerlingen van haar 
school naar het wielerevenement 
Alpe D’Huzes in Frankrijk om daar 
de tour te beveiligen. Maar daar-
naast proberen deze leerlingen zelf 
ook een financiële bijdrage voor het 

goede doel te verzamelen door een 
paarden behendigheidswedstrijd te 
organiseren. Het is hierbij de bedoe-
ling dat de deelnemers zelf spon-
sors zoeken en zo veel mogelijk geld 
ophalen. Voor de wedstrijd wordt 
een hindernissen parcours uitge-
zet waarbij de deelnemers elkaar 
bestrijden om zo snel mogelijk de 
hindernissen te nemen en als snel-
ste de finish bereiken. Jill en de Ma-
riahoeve rekenen op een enthousi-
ast deelnemersveld en een gunstige 
sponsorbijdrage. Al het verzamelde 
geld zal worden gebruikt voor on-
derzoek naar kanker.
Foto: sportinbeeld.com

Fair fietsen op World Fair 
Trade Day
De Ronde Venen - Er zijn in De 
Ronde Venen al flink wat bedrijven 
en organisaties fairtrade. De stuur-
groep Millenniumgemeente heeft in 
kaart gebracht waar die gevestigd 
zijn. Voor fair fietsen op World Fair 
Trade Day zaterdag 10 mei zijn kor-
te en lange fietsroutes langs de fair-
trade bedrijven in de gemeente aan-
gegeven. Zo’n fietsroute voert van-
zelf langs allerlei mooie plekken, 
langs koolzaadvelden, kikkerbloe-
men en bloeiende meidoorns. Ruik 
het gras en hoor de weidevogels. 
Beleef de lente.
Officiële start van Fair fietsen is 
om 10 uur bij Café Restaurant De 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen, 
een heel toepasselijke plek, om-
dat De Schans fietscafé is en fair-

trade. Daar stappen de leden van 
de stuurgroep Millenniumgemeen-
te op en is ook de routekaart ver-
krijgbaar. De stuurgroepleden fiet-
sen vervolgens een korte ronde over 
Vinkeveen, Waverveen, Mijdrecht en 
Wilnis en komen aan het eind van 
de ochtend weer uit bij De Schans. 
Fiets fair met ze mee.

Fiets mee of begin bij een ander op-
stappunt, waar de routekaart be-
schikbaar is. Dat kan bij Zorgboer-
derij Amstelkade in Wilnis, bij het 
Veenmuseum in Vinkeveen en bij 
de Wereldwinkel in Abcoude, Brug-
straat 9 en de Wereldwinkel in 
Mijdrecht, Passage 14. Voor deelne-
mers is een uniek twijgpotlood be-
schikbaar.

De Vinken vleugellam
Vinkeveen - Het eerste team van 
korfbalvereniging De Vinken speel-
de afgelopen zaterdag een belang-
rijke wedstrijd in de strijd tegen de-
gradatie. Tegen Luno uit Linschoten 
leverden de vele Vinkenaanvallen 
weinig scores op, terwijl de heren 
van Luno wel trefzeker waren. Ook 
in de tweede helft werd de aanslui-
ting niet meer gevonden en leverde 
een eindstand van 9-16 op.

Basisacht
Deze middag kon coach Johan 
Kroon weer over de herstelde Ger-
win Hazeleger beschikken. Sa-
men met Peter Koeleman, Emese 
Kroon en Eva Hemelaar vormden zij 
de verdediging. Aanvallend start-
ten Kelvin Hoogeboom, Rudy Ous-
soren, Annick Stokhof en Melanie 
Kroon. Vanaf de eerste minuut was 
het verschil in scherpte tussen bei-
de teams zichtbaar. De ABN-Am-
ro’ers stonden al snel 4-1 achter 
door afstandschoten van Luno. Ver-
volgens kwam de aansluiting dicht-
bij door een tweede treffer van Kel-
vin en een doorloopbal van Emese. 
Veel aanvallen leverden maar één 
of twee schoten op door een matige 

rebound of een verkeerde inspeel-
bal. Na een doelpuntloze fase wa-
ren de Linschotenaren weer vier-
maal trefzeker. Emese verschalk-
te opnieuw haar dame en scoorde 
de doorloopbal op aangeven van 
Peter Koeleman. Op slag van rust 
wist Kelvin zijn korte kansje te be-
nutten, waardoor de ruststand van 
5-9 enig perspectief bood.

Jelle Mul en Wies van Beek
Met een mandloos schot van Ger-
win rook De Vinken even naar de 
aansluiting, maar ook de dames 
van Luno werden trefzeker. Een lan-
ge aanval rondde Melanie keurig af, 
maar De Vinken was niet bij mach-
te gevaarlijker te worden. Met de in-
breng van de junioren Jelle Mul en 
Wies van Beek werd met veel en-
thousiasme een goede aanval op-
gezet. De mooie kansen troffen net 
geen doel, wat bij Luno wel driemaal 
lukte. In het laatste kwartier waren 
Rudy en Kelvin trefzeker, maar LU-
NO deed waarvoor haar naam staat: 
Laat U Niet Overwinnen. Met een 
eindstand van 9-16 blijft De Vinken 
met twee punten hekkensluiter in 
de competitie.





Mijdrecht - Afgelopen zondag fi-
nishte Veenloper Michael Woer-
den als eerste op de 10 km van de 
7e Oranjeloop in het Zuid-Holland-
se Ter Aar. Hij was op het vernieuw-
de parkoers de andere lopers net te 
snel af.

Een onwillige knie houdt Michael 
Woerden nog steeds af van lan-
gere afstanden dan 10 km. Het ni-
veau lijkt echter elke week wel om-
hoog te gaan. De Veenloper was 
ook in Ter Aar weer net iets snel-
ler dan het weekend er voor. Mi-
chael liep nu naar een tijd van net 
onder de 35 minuten: 34.55. Mar-
tien Lek en Henny Kooijman liepen 
in Ter Aar wel de langste afstand 
van de Oranjeloop, namelijk de 15 
km. Ze bleven de hele wedstrijd 
bij elkaar. Dit resulteerde voor bei-
de Veenlopers in een prima tijd van 
1.05.36. Frans Woerden vervolgde 
afgelopen weekend z’n Duitse ma-
rathontournee. Drie weken geleden 
nam hij deel aan de marathon van 
Bonn. Hij liep langs de oevers van 
de Rijn naar een mooie tijd van 3 
uur en 10 minuten. Nu stond hij aan 
de start van de marathon van Han-
nover, waar een groot aantal ande-
re leden van de ‘100 marathon-club’ 
ook deelnam. Onder warme weers-
omstandigheden, maar wel met een 

ongekend groot en enthousiast pu-
bliek, had Frans 4 minuten meer no-
dig voor de ruim 42 kilometer. 
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Goede voorbereiding op de
Polderloop begint bij AKU
Regio - Wandelen heb je van jongs 
af aan geleerd. Bij AKU leren we jou 
hardlopen. Op dinsdag 6 mei star-
ten wij op de atletiekbaan van AKU 
een clinic voor beginnende en ge-
vorderde lopers. Iedereen is wel-
kom, ongeacht je leeftijd of erva-
ring. Gediplomeerde trainers zullen 
je helpen om sterker te worden en 
een betere conditie te krijgen. 
Na een periode van 13 weken ben 
je zeker in staat om tijdens de pol-
derloop op donderdag 31 juli de af-
stand van 4 kilometer te overbrug-
gen en voor een aantal is de afstand 
van 10 kilometer haalbaar.

Wat kunt u van ons verwachten
Hardlopen is meer dan een stuk-
je hollen. Wij vinden het belang-
rijk dat jouw hele bewegingsappa-
raat een goede onderhoudsbeurt 
krijgt. Een uitgebreide warming-up, 
a-specifieke oefeningen en een ge-
varieerde looptraining zijn vaste be-
standdelen van de trainingen. Maar 
je krijgt ook voorlichting over lenig-
heid, spierkrachtontwikkeling, loop-
techniek, coördinatie, gezonde voe-
ding en goed schoeisel.

Een goede geïnformeerde hardlo-
per blijft het blessurespook de baas. 
Dat is ons uitgangspunt. Elke dins-
dagavond zullen daarom deskundi-

gen van sportfysiotherapiepraktijk 
Plexus tijdens een spreekuur aan-
wezig zijn. Om beginnende blessu-
res te behandelen en om voorlich-
ting te geven over blessurepreven-
tie.

Polderloop
Op een prestatie volgt een belo-
ning. Dat is naast de voldoening 
het aandenken dat je krijgt aan de 
finish van de Kooyman Polderloop 
die plaatsvindt op donderdagavond 
31 juli in de Kwakel. Naar deze loop 
werken we met zijn allen toe. Maar 
de allergrootste beloning krijg je in 
de vorm van een gezond en sterk lijf, 
meer energie en zelfvertrouwen.

En samen hardlopen is ook 
nog eens supergezellig!
Waar: Sportpark Randhoorn
Wanneer: van dinsdag 6 mei tot en 
met dinsdag 29 juli
Hoe laat: van 19.30 tot 21.00 uur op 
dinsdag- en donderdagavond
Kosten: 40,- en dat is inclusief het 
startbewijs voor de polderloop
Voor meer informatie kunt u de trai-
ners die de clinic verzorgen, bena-
deren: 
Peter Klooster 
cloitre@live.nl
Rene Noorbergen 
rene.noorbergen@gmail.com

De fietstochten beginnen
De Ronde Venen - Op dinsdag 
13 mei kunt u meedoen met de 
derde fietstocht van het jaar, van-
af dan zullen ze eens per twee we-
ken plaatsvinden tot en met sep-
tember. Het verzamelpunt is op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht, naast 
het restaurant Rendez-Vous. Hier is 
een toilet aanwezig en gelegenheid 
om eventueel van te voren een kop-
je koffie te drinken. Vertrek is om 
10.00 uur. 
Vorig jaar heeft Tympaan-De Baat 
diverse leuke fietstochtengeorgani-
seerd. Dit bleek een groot succes. 
Even bijkomen van de dagelijkse 
bezigheden terwijl je tegelijkertijd 
lekker aan het bewegen bent. Om 
deze goede traditie voort te zetten 

wordt ook dit jaar weer een nieuwe 
reeks fietstochten georganiseerd. 
De tochten zijn voor inwoners van 
De Ronde Venen vanaf 55 jaar die 
graag fietsen en het leuk vinden om 
in groepsverband een tocht te ma-
ken. U kunt uiteraard met een groep 
of met zijn tweeën komen, maar laat 
u ook niet tegenhouden om alleen 
mee te doen met de tochten. Eens 
per twee weken staat er een mooie 
route van ongeveer vijfentwintig ki-
lometer op het programma waarin u 
kunt genieten van de natuur. Gedu-
rende de tocht wordt er gezellig een 
kopje koffie gedronken waarna de 
rit op een recreatieve manier wordt 
voortgezet. Deelname aan de fiets-
tochten is gratis.

Michael Woerden wint 
Oranjeloop

Penalty schieten
bij SV Argon

Mijdrecht - Vrijdag avond 25 april 
2014, stond als onderdeel van het 
Koningsdagfeest het penaltyschie-
ten voor kinderen t/m 12 jaar op het 
programma. Vanwege het succes 
van vorig jaar was besloten om we-
derom het penaltyschieten voor het 
vuurwerk spektakel te laten plaats-
vinden. Dat dit een goede keuze 
was bleek uit de grote opkomst. Uit-
eindelijk waren er 100 kinderen die 
zijn of haar kwaliteiten wilde laten 
zien bij het penalty schieten. Twee 
top keepers van Argon, Robin Bos-
man en Regi Snel, hadden de taak 
om het de kinderen zo lastig moge-
lijk te maken. 
Vanaf 19.30 uur kon een ieder zich 
inschrijven. Ingeschreven kon wor-
den in twee leeftijdsklassen, van 6 
t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Pre-
cies om 20.00 uur nam Ronald Me-
ijer de microfoon, om alle deelne-
mers en toeschouwers namens de 
Oranjevereniging Mijdrecht en Ar-
gon van harte welkom te heten. 
Vanwege de enorme belangstelling 
voor dit evenement werd besloten 
dat er dit keer slechts 1 oefenrond-
je zou zijn(eff het gevoel krijgen hoe 
de penalty genomen moest worden, 
kijken wat voor topkeepers we had-
den staan) en daarna zou het spek-
takel losbarsten. Enorm leuk om te 
zien was, dat er deelnemers wa-
ren die net hun veters pas konden 
strikken, maar ook dat veel meisjes 
zich hadden aan gemeld, waardoor 
er echt sprake was van een strijd 
tussen de jongens en meisjes. Via 

prachtig ingeschoten strafschoppen 
door de kleinste mannen/meisjes, 
tot strafschoppen waarbij de aan-
loop groter was dan de trap zelf…..
kortom ieder deed het op zijn eigen 
manier. Doordat de keepers goed 
hun werk deden werd de groep klei-
ner en kleiner. Hierdoor werd duide-
lijk zichtbaar dat was begonnen als 
een “geintje” een andere vorm ging 
krijgen. De geur van het behalen 
van een 1e, 2e of 3e prijs werd naar-
mate er groep afvallers toenam, gro-
ter en groter en er was meer span-
ning zichtbaar op de gezichten van 
de kinderen.
Iedereen die deelneemt aan dit 
spektakel behoort tot de winnaars 
maar er zijn slechts 6 spelers (dit 
jaar nog geen meiden maar dat 
duurt niet lang meer…) geweest 
die een beker mee naar huis kon-
den nemen. Deze prachtige bekers 
werden beschikbaar gesteld door 
de sponsor.
Dit zijn uiteindelijk de spelers ge-
worden die een beker op kun kamer 
hebben staan:

Spelers met een leeftijd 
tussen de 6 en 9 jaar
• 3e prijs voor Niek van Asten
• 2e prijs voor Sem Jonker
• 1e prijs voor Sam Siegers

Spelers met een leeftijd 
tussen de 10 en 12 jaar
• 3e prijs voor Cas Jansen
• 2e prijs voor Stan de Jong
• 1e prijs voor Chahid Chakroun

Zeilschool de Vinkeveense 
Plassen komt naar u toe!
De Ronde Venen - Woerden - “Ple-
zier in zeilen” is inmiddels al meer 
dan 35 jaar het belangrijkste motto 
van Zeilschool de Vinkeveense Plas-
sen. Zowel beginnende als gevor-
derde zeilers en surfers, in de leef-
tijd van 7 tot boven de 70 jaar, bele-
ven veel plezier tijdens de lessen die 
gegeven worden door het gemoti-
veerde instructeursteam. 

Introductiedagen
Voor iedereen tussen de 7 en 18 jaar 
die nog nooit gezeild heeft maar 
wil ontdekken of hij/zij het zeilen 
leuk vindt of voor degene bij wie 
de zeilkriebels alweer ruimschoots 
aanwezig zijn, bieden wij ook dit 
voorjaar weer de introductiedagen. 
Op 26/27 april en 24/25 mei 2014 
kun je een dag komen varen op de 
Vinkeveense Plassen onder begelei-
ding van onze enthousiaste instruc-
teurs. Dit jaar is het ook mogelijk om 
24 en 25 mei kennis te maken met 
het windsurfen. 
Nieuw in 2014 is dat we ook Intro-
ductiedagen buiten Vinkeveen gaan 
verzorgen. Op 3, 4, 17 en 18 mei zijn 
wij van 10.00-16.00 uur aanwezig op 
de Cattenbroekseplas in Woerden. 
Hier kunnen kinderen van 7 t/m 12 
jaar voor maar 25,- op een leuke en 
ontspannen manier kennis maken 
met de zeilsport. Neem zelf even 
een lunchpakketje mee, wij zorgen 
voor de limonade! Iedereen boven 
de 12 jaar verwijzen wij graag door 
naar onze locatie in Vinkeveen. Hier 
is voor ieder wat wils!

Cursussen
Het cursusaanbod van Zeilschool 

de Vinkeveense Plassen is breed te 
noemen. In de Mei-, Hemelvaart-, 
Pinkster- en zomervakantie bieden 
wij weer kampweken aan, waar een 
hoop plezier en avontuur aan te pas 
komt. Deze cursussen worden ge-
geven op verschillende niveaus. Er 
wordt gekeken naar zeilervaring en 
leeftijd. Uiteraard houden wij tijdens 
de groepsindeling ook rekening met 
je voorkeur ten aanzien van vriend-
jes en vriendinnetjes. 
Binnen de aangeboden cursus-
sen kan er gekozen worden uit 
een breed aanbod van verschillen-
de boottypes. Er zijn onder ande-
re: Optimisten (1 mans jeugdboot), 
Askeladden (2 mans jeugdboot), 
Laerling (jeugd kielboot), Laser Pi-
co of Open Bic (1-mans zwaard-
boot), RS Feva of Laser Vago (2 
mans zwaardboot), Catamarans, 
Valken (kielboot) en Windsurfplan-
ken. Kortom voor elke cursist is er 
een passende boot te vinden. Tij-
dens onze cursussen kan er op ba-
sis van verschillende varianten ver-
bleven worden; dagcursus(alleen 
zeilen), extern(zeilen, theorieavond 
en bonte avond), extern+(zeilen, 
avondeten en avondprogramma) of 
intern(volledig verzorgd). 
Kijk op onze website www.zeil-
schoolvinkeveen.nl voor een over-
zicht van wat wij voor u kunnen be-
tekenen ! Mochten er nog vragen 
zijn dan zijn wij tijdens kantooruren 
te bereiken op 0297 - 26 22 00 / 26 
19 90. Even langskomen voor een 
rondleiding behoort ook tot de mo-
gelijkheden. Wij hopen ook jou bin-
nenkort te mogen ontmoeten op of 
aan de Vinkeveense Plassen!

Vaarbewijs halen bij 
Verkeerscollege

Regio - Het vaarseizoen staat 
weer voor de deur. Alle bootjes 
worden weer in het water gelegd. 
We zien uit naar een mooie lan-
ge zomer. Nu is het moment om 
je alvast goed voor te bereiden op 
de zomer.
Geef je boot een onderhouds-
beurt en zorg dat, als je dat nog 
niet hebt, je het benodigde vaar-
bewijs haalt. Vorige zomer zijn er 
weer een behoorlijk aantal men-
sen bekeurt voor het niet hebben 
van de benodigde papieren of het 
zich niet houden aan de regels. 
Niet alleen de bestuurder van 
een snelle boot die even denkt, 
dat kan nog wel zonder vaarbe-
wijs, riskeert een boete van maar 
liefst 500 euro. Ook de schipper 
van de zeilboot of de surfer moet 
oppassen deze riskeert namelijk 
een boete van 220 euro indien de-
ze vaart waar het niet mag. Het 
wordt dus nu ook interessant voor 

de zeilers onder ons om het vaar-
bewijs te halen. Heb je weleens 
een sanctie van het Centraal Jus-
titieel Incasso Bureau ontvangen 
wegens een overtreding op de 
weg? En, schrok je van de hoogte 
van het bedrag? Als je overtredin-
gen op het water maakt, weet dan 
één ding zeker: van deze boetes 
schrik je nog veel harder. Iedereen 
die de waterregels overtreedt, kan 
forse sancties tegemoet zien. Dus 
nu is het moment om je vaarbe-
wijs te halen. Als je nu start ben 
je voor de zomer klaar, om op de 
juiste manier met de juiste papie-
ren het water op te gaan. 
Het Verkeerscollege start 06 mei, 
in 6 avonden de Cursus Vaarbe-
wijs 1. De opleidingen worden 
verzorgt in Mijdrecht, Nieuwkoop 
en Aalsmeer.Schrijf je nu in via 
onze website: www.verkeerscol-
lege.com/vaarbewijs of bel 0297-
250638.

Hertha 1 zaal eindigt 
knap tweede
Vinkeveen - Hertha 1 gesponsord 
door Rendez Vous uit Mijdrecht is 
in de zaalcompetitie geëindigd op 
een verdiende 2e plek. Hertha 1 ge-
coacht door Ruud Oudshoorn was 
lang terug te vinden op de derde 
plek omdat concurrent Maarssen 3 
pas op het einde van het seizoen in-
gepland stond. De eerste ontmoe-
tingen uit eindigde gelijk. 
Dankzij een verlies partij van Maars-
sen 3 had Hertha 1 genoeg aan een 
gelijkspel in de laatste thuiswed-
strijd in de Boei. Het werd een span-
nend duel waarin Hertha 1 onder 
aanvoering van de ervaren Frank 
Vousten telkens de leiding nam. 
De wedstrijd eindigde net voor tijd 
in 8-8. Vedette Jeroen Stubbe, her-
stellende van een blessure, floot de 
wedstrijd. De laatste wedstrijd was 
uit tegen Desto 3 die zich al kam-
pioen mocht noemen in deze 5de 

klasse. Ondanks de gelijk opgaan-
de strijd werd het 5-2 voor Desto 3 
die daardoor promoveren naar de 
4e klasse.
Hertha 1 won dit seizoen 15 van de 
22 wedstrijden en speelde drie keer 
gelijk. Slechts vier duels gingen ver-
loren. Hertha 1 scoorde 129 keer 
maar kreeg ook 86 doelpunten te-
gen maar was daarmee op de kop-
loper na de minst gepasseerde ver-
dediging.
Martijn Zeldenrijk mag zich 
topscoorder noemen met 28 doel-
punten. Gert Jan Grunbauer eindigt 
knap tweede met 19 doelpunten en 
Robbert Zeldenrijk en Jeroen van 
den Bosch zijn samen derde met 17 
doelpunten. Hertha 1 bestaat verder 
uit Jeroen de Waard, Roy van Cool-
wijk en keeper Jan Baarslag. Hert-
ha 1 gaat volgend seizoen ook naar 
de 4e klasse.

Ton Duivenvoorde winnaar
Regio - Jongsleden zaterdag stond 
de derde vitesse vlucht op het pro-
gramma voor de duiven van de dui-
venliefhebbers van “P.V. rond de 
Amstel”.

Deze keer werden de duiven weer 
gelost in het Belgische Duffel. De 
weersomstandigheden waren al 
vroeg goed. Zodoende werden de 
duiven al om 08:45 uur gelost bij 
een matige oost zuidoosten wind. 
Met deze windrichting kunnen de 
duiven met hoge snelheden richting 
hun hok vliegen en dat gebeurde 
dan ook want het was bij Ton Dui-
venvoorde in De Hoef waar de eer-
ste duif al om 09:58:17 uur op zijn 
hok landde. De “478” had gevlo-
gen met een snelheid van 1731 m. 
p/min. wat overeenkomt met ruim 
103 km. p/uur. Ook Ton is sinds kort 
gepensioneerd en heeft zodoende 
meer vrije tijd om voor zijn duifjes te 
zorgen hetgeen de andere duiven-
liefhebbers direct al hebben kun-
nen merken! Tweede op deze vlucht 
werd Peter Bosse uit Uithoorn. Op 
de derde plaats gevolgd door Theo 
Vlasman uit Uithoorn die met maar 
zes duifjes mee een prima presta-
tie afleverde.
Theo inmiddels bijna 87 lentes jong 
is nog steeds zeer actief in de dui-
vensport. Zo maakt hij iedere week 
samen met een ander jeugdlid 
Theo Kuijlenburg de duivenmanden 
schoon waarin de duiven vervoerd 
worden. Grote klasse mannen, com-
plimenten voor wat jullie nog steeds 
presteren!! In Rayon F kwamen Ton, 
Peter en Theo respectievelijk tot de 
volgende prestaties nl. 15e, 21e en 
30e van 3309 duiven. 

De volledige uitslag:
01. Ton Duivenvoorde, De Hoef
02. Peter Bosse, Uithoorn
03. Theo Vlasman, Uithoorn
04. Ron den Boer, Uithoorn
05. Ali Khodair, Aalsmeer
06. Hans Half, Amstelhoek
07. Martin Bosse, Uithoorn
08. Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
09. Leo v.d. Sluis, Uithoorn
10. Martin v.d. Hoort, Uithoorn
11. Hennie Pothuizen, Vinkeveen
12. Rob v.d. Wal, Mijdrecht
13. Theo Fiege, Uithoorn
15. Darek Jachowski, Mijdrecht
16. Harry Hendriks, Vinkeveen
17. Jan Koek, Mijdrecht
18. Co Oussoren, Vinkeveen
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