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Trouwring
gevonden
Regio - Wie is haar trouwring
verloren? Het gaat om een damestrouwring. Bel het onderstaand telefoonnummer en
zeg welke naam en datum erin
staat en u krijgt uw eigendom
weer terug. Tel. 06-17476495.

Halsketting
verloren
De Ronde Venen - Wie, o wie
heeft er een gouden halsketting gevonden? Is verloren in
Mijdrecht of Vinkeveen. Het
is mat goud en hij is voorgevormd. Is herinnering aan overleden moeder. Tel: 0297-283347.

60-jarig huwelijksjubileum

Wilnis - Zaterdag draaien 900
molens in Nederland weer speciaal voor bezoekers van Nationale Molendag. Ook de Veenmolen in Wilnis is feestelijk geopend. Tussen 10 uur ’s morgens en 4 uur ’s middags laat
de molenaar zien wat er allemaal komt kijken bij het malen van meel. Bij de uitgebreide rondleidingen wordt verteld
hoe je een molen in de wind
zet, hoe je de wieken afremt, en
je kunt de maalstenen zien. Je
hoort de molen kraken en voelt
hem schudden in de wind. Binnenin kun je balken aanraken van hout dat eeuwen geleden begon te groeien. En natuurlijk zijn er weer gratis pannenkoeken, kruidkoek en kniepertjes om te proeven, gebakken van molenmeel. Er is koffie en thee, en voor kinderen limonade. In de molen zijn verschillende soorten molenmeel
te koop, en diverse streekproducten. De Veenmolen staat
sinds 1823 aan de Oudhuijzerweg 109 in Wilnis. Goed te bereiken per auto, maar ook heel
geschikt als rustplaats tijdens
een fietstocht door de venen.
Hopelijk werkt het weer mee!

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

2

Huisartsen en gemeente
gaan nauwer samenwerken
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Vinkeveen - Op 1 mei jl. bracht burgemeester Divendal een bezoek aan
dhr. en mevr. Van der Arend-van der
Salm. Dit ter gelegenheid van hun
60-jarig huwelijk. 30 april jongstleden vierden Leo van der Arend en
Riet van der Arend-van der Salm hun
60-jarig huwelijksjubileum. De geboorteplaats van Leo van der Arend
is Noorden en de geboorteplaats van
Riet van der Arend is Koudekerk aan
de Rijn. Zij ontmoetten elkaar in Avifauna tijdens een dansavond. In 1957
kochten zij de boerderij aan Demmerik in Vinkeveen. Daar hebben zij
t/m 1981 de agrarische werkzaamheden en het kaasmaken verricht.
Eind 1981 werd de boerderij d.m.v.

ruilverkaveling verplaatst naar de
Demmeriksekade. Echter de kaasmaakwerkzaamheden bleven zij tot
1992 doen op de boerderij op Demmerik. Het echtpaar kreeg 5 kinderen en heeft intussen 16 kleinkinderen. In 2010 hebben zij de boerderij
verkocht en betrokken zij het huidige appartement. Vanaf dat ze 25 jaar
getrouwd waren heeft het echtpaar
veel reizen gemaakt. Bijna alle continenten hebben zij bezocht.
Hobby’s
Hun hobby’s: klaverjassen en bridgen doen ze nog graag. Gezamenlijk
trokken zij na het beeindigen van de
werkzaamheden op de boerderij er-

op uit met de fiets. Momenteel kan
men Leo Van der Arend nog tegenkomen al fietsend door het polderlandschap. Leo en Riet hebben zich
op het gebied van vrijwilligerswerk
verdienstelijk gemaakt voor o.a. maria oord, de kerk en de hartstichting.
Voor het werk voor de hartstichting
heeft Riet van der Arend een onderscheiding ontvangen. Het echtpaar
heeft ieder huwelijksjubileumjaar
met directe familileden gevierd. Vorig jaar gaven zij nog een feest vanwege het feeit dat ze beiden de leeftijd van 85 jaar hadden bereikt. Ook
hun 60-jarig huwelijksdag hebben zij
gevierd met een feest in het bijzijn
van familie en vrienden.

De Ronde Venen - Jeugdige patiënten met psychische klachten
kunnen binnenkort sneller en beter
worden geholpen in de huisartsenpraktijken. De gemeente gaat middelen beschikbaar stellen om een
extra praktijkondersteuner in de
huisartsenpraktijken aan te stellen.
Dit werd bekend gemaakt tijdens
een speciaal georganiseerd huisartsensymposium in de Boei in Vinkeveen. Er waren bijna honderd deelnemers, waaronder veel huisartsen maar ook praktijkassistentes en
praktijkondersteuners.
Tijdens het symposium werden verschillende onderwerpen besproken
waar huisartsen, praktijkteams en
gemeente, elk op hun eigen wijze,
mee te maken hebben. Huisartsen
spreken met patiënten en de gemeente met inwoners. Dit lijken verschillende groepen, maar het gaat
in beide gevallen om mensen die in
De Ronde Venen wonen. Daarom is
het goed dat huisartsen, gemeente
en maatschappelijke partners van
elkaar weten wat ze doen en waar
iedereen terecht kan en waarvoor.’
De inwoner bespreekt zijn of haar
problemen vaak het eerst met de
huisarts. Maar hoe bekend is de
huisarts met zaken als het Servicepunt of het Sociaal Team? En andersom, wat weet de gemeente van

wat er speelt in de huisartsenpraktijken? Het huisartsensymposium
was een goede gelegenheid om in
gesprek te raken met de huisartsen,
te luisteren naar hun ervaringen en
ideeën uit te wisselen voor een verbeterde samenwerking.”
Recept
Een voorbeeld van samenwerking is
‘Welzijn op recept’. Bij een consult
bij een huisarts gaat het lang niet
altijd om medische problemen. Regelmatig wordt het consult gebruikt
om te praten over maatschappelijke problemen. ‘Welzijn op Recept’ is
een laagdrempelige procedure voor
huisartsen om inwoners met sociaal
maatschappelijke problemen door
te verwijzen naar het Servicepunt,
het Sociaal Team of welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat. Daar krijgt
de inwoner ondersteuning en antwoord op zijn vraag. Dit is zowel in
het voordeel van de huisarts (die
daardoor meer aandacht aan medische problemen kan geven) als
de inwoner (die beter geholpen kan
worden).
De ervaringen, ideeën en suggesties van zowel inwoners als huisartsen en praktijkteams kan de gemeente goed gebruiken. Zo kan de
inwoner nog beter geholpen worden.

HSV vrouwen kampioen
De Hoef - Afgelopen vrijdag 21
April hebben de vrouwen veteranen
35+ van HSV team 1, voor de 2e
maal bewezen de sterkste te zijn in
hun competitie. Nadat er afgelopen
jaar besloten is om 2 teams te maken van de vrouwen veteranen en
er in dit voorjaars seizoen ook ge-

speeld werd in verschillende competities, is team 1 wederom Kampioen geworden. Voordat er 2 teams
werden gemaakt, waren de vrouwen veteranen 35+ uit de Hoef ook
al 2 keer kampioen geworden. Dus
voor de 4e maal op rij, HSV vrouwen
veteranen 35+ Kampioenen!

Dodenherdenking Wilnis
weer druk bezocht
Wilnis – De jaarlijkse 4 mei herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog wordt in de gemeente De Ronde Venen, ieder jaar

opnieuw, door jong en oud intensief
beleefd.
Met name in Wilnis is de belangstelling altijd erg groot. Tientallen

inwoners zijn aanwezig en tonen
hun respect aan hen die voor hen
in de Tweede Wereld oorlog hun leven gaven.

Bewoners Padmosweg zijn
overmatige busbewegingen spuugzat
Actiecomité Padmosweg zet in op vermindering van verkeershinder
Wilnis - De bewoners aan de Padmosweg zijn helemaal klaar met de
talloze busbewegingen van Connexxion en Syntus voor hun deur die
dagelijks kunnen oplopen tot ongeveer 500 (!) in beide richtingen. In
het weekend wat minder. Vanzelfsprekend heeft men geen probleem
met een goed en frequent opererend openbaar vervoer, maar waarom moet alles per sé over de Padmosweg in Wilnis die door de busmaatschappijen als doorgaande
weg wordt gebruikt. De Padmosweg die op een veendijk ligt, is daar
helemaal niet op berekend. Ook al
omdat er meer (zwaar) verkeer voor
bedrijven en de landbouwsector ge-

bruik maakt van deze weg. Nog afgezien van de vele personenauto’s.
Met de vele busbewegingen – die
buiten de spits overdag maar weinig
gevuld zijn met passagiers - wordt
nu een grens overschreden. De
weg, inclusief de bermen, wordt volledig aan gort gereden en moet regelmatig worden opgelapt. De bussen zijn te breed om elkaar te kunnen passeren en niet zelden wordt
men als automobilist gewoon van
de weg gedrukt. Dat leidt tot onveilige situaties. Parkeren aan de huizenkant doet men deels op het trottoir aangezien anders kans bestaat
dat de spiegels van de auto’s worden afgereden. Bewoners worden

beperkt in hun woongenot en zelfs
de waarde van hun huizen daalt.
Verder krijgen zij meer uitstoot van
fijnstof over zich heen wat niet bevorderlijk is voor de gezondheid.
Absurd
“Dit kan zo niet langer, er moet nu
eens bekeken worden of dat niet
wat minder kan. Soms rijden er drie
of vier bussen vlak achter elkaar
in enkele minuten tijd en vaak met
maar heel weinig passagiers, zelfs
soms lege bussen. Verder zou er
een beleid worden uitgezet wat voor
een status de weg moet krijgen. Het
is nu pappen en nathouden.
Vervolg elders in deze krant.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

Scouting Jan van Speyk
verkoopt weer plantjes

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.

Mijdrecht - De jaarlijkse plantenactie van Scouting Jan van Speyk
uit Mijdrecht is een fenomeen:
Scouts voor de deur met een aanhanger vol met fuchsia’s, vlijtige
liesjes, geraniums en allerlei andere
kleurige plantjes. Dit jaar komen de
Scouts op woensdag 10, donderdag
11 en vrijdag 12 mei langs de deuren in de wijken in Mijdrecht en Wilnis. De plantjes zijn gunstig geprijsd
en worden door de Scouts netjes bij
de deur gebracht. Door een beperkt
aantal aanhangers en de korte tijd
kunnen de Jan van Speykers echter
niet overal komen. Daarom is naast
de verkoop in de wijken ook elke
actiedag verkoop bij de Scoutingboerderij aan de Oosterlandweg 2b
in Mijdrecht. Iedereen is van harte
welkom van 15.00 tot 21.00 uur.

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Perkgoed
Het assortiment van de Scouts bestaat uit onder andere uit klein

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

perkgoed als Afrikaantjes, Lobelia’s, Petunia’s, IJsbloemen, Begonia’s, Margrieten, Verbena’s, Vlijtige
Liesjes en Allysum voor slechts 75
cent per stuk. Hangende en staande Geraniums, hangende Petunia’s, prachtige Hollandse Margrieten, paarse Madeliefjes, Bacopa,
Surfinia, Sanvitalia en grootbloemige dubbele Knolbegonia’s kosten slechts 1,95 euro. De absolute
topper van de afgelopen jaren is de
hanging basket met hangpetunia’s.
De grote, volop en lang bloeiende
pracht voor maar 10 euro is ook dit
jaar weer verkrijgbaar! Plantjes van
een goede kwaliteit voor een mooie
prijs dus! En u helpt met uw aankoop de leden van Scouting Jan van
Speyk, die met de opbrengst nieuwe materialen zoals tenten kunnen aanschaffen. Meer informatie over de Jan van Speykgroep
en de Plantenactie staat op www.
janvanspeykgroep.nl.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
DOKTERSDIENSTEN
030-2144583
Alle diensten van de huisartsen
Open: 22.00-08.00 u.
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost
in Woerden,
ZORG
& ZWANGERSCHAP
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Maatschap.
Verloskundigen
weekend,
en voor
‘De
Rondefeestdagen
Venen’. 7 dagen
werkdagen
per
week, 24van
uur17.00-08.00
per dag u.
mobiel bereikbaar voor
APOTHEEK
bevallingen en spoedgevallen
Apotheek De Ronde Venen
op 06-47556371, www.
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
verloskundigenderondevenen.nl
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
TYMPAAN-DE
BAAT
Apotheek Mijdrecht
Kerkvaart
0297-230280.
Hofland 482,Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
sinds 1888

hulpverlening
STICHTING
THUIS STERVEN
Dubloen
36 Mijdrecht
DERap,
RONDE
VENEN
R.
0297-286436
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Van
Psychologenpraktijk
ZorgDijk
in de
thuissituatie. 7
Behandelcentrum
Careyn
dagen per week, 24
uur per dag
Maria-Oord.
Postadres: Herenbereikbaar, 06-51451130.
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
STICHTING
RECHTSWINKEL
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
SLACHTOFFERHULP
di.avonden van 19.30-20.30 u.
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer
030-2404400.
DIERENARTSEN
Politie
0900-8844.
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Verschijnt woensdag

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
Venen,
Herenweg
129 Vinkeveen,
MIJDRECHT,
WILNIS,
0297-263758,
www.dkavv.nl.
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Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Kantooradres:
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
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Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

VINKEVEEN,De
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Dierenkliniek
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Play Inn en Reünie bij
jubilerend Viribus Unitis
Wilnis - Muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis is jarig! En
dat viert de vereniging op een manier die haar het beste past, namelijk met het maken van muziek! Op
zaterdag 20 mei organiseert Viribus
Unitis een Play Inn. Iedereen die
een instrument bespeelt dat past in
een fanfare is welkom op deze gezellige dag. Overdag wordt gerepeteerd onder leiding van dirigent
Ruud Pletting. Aan het begin van de
avond wordt de Play Inn afgesloten
met een miniconcert, in samenwerking met de leden van de fanfare.

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 15.800

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Eten en drinken kun je zittend op
het terras, aan de hangtafels of
gewoon bij het podium. Waar je
maar wilt of waar je vrienden of
oude bekenden treft. Heel Chazz
is een feest. De fiets kun je altijd kwijt en parkeren van de auto kan in het weiland en is gratis. Zie www.chazz.nl voor foto’s
en de sfeer van het festival. Daar
vindt u ook informatie over het
goede doel van Chazz 2017 en
over de kaartverkoop.

Op 10 juni is er de RABO fietstocht. Fiets mee en laat je sponsoren door de RABO bank ten
gunste van Chazz en het goede
doel van Chazz 2017. Ook fietsen
met de e-bike kan.
Ria Waal

0900-0101
nen vanaf 12 jaar: 10 euro en voor

Bijzondere modeshow
Groot Gelijk Wilnis
Wilnis - In Brasserie de Waard in
Wilnis was het weer genieten van
de voorjaarscollectie van Groot Gelijk in Wilnis. Onervaren modellen,
vriendinnen van eigenaresse Thea
Broeken, die ons een geweldige
show presenteren. Als je zaterdagmiddag binnenstap wordt je verwelkomt met een heerlijk glas champagne. Thea wenst allen een mooie
en gezellige middag. Een bijzonder woord van welkom is er voor de
kapster Petra Vrieling, de visagiste
Debby de Vries en Paris Optiek uit
Wilnis. Zij zijn al druk bezig geweest
om de modellen er op hun mooist
te laten uitzien. Zo te zien wordt het
een kleurrijke en stijlvolle zomer. De
modellen van Groot Gelijk hebben

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Je kunt op boerderij Stroomzicht
aan het water zitten, op een terrasje, bij het zwembad of bij het
podium. Het is heerlijk om er
te zijn. Voor jazz-liefhebbers en
mensen die van een mooie tuin
houden biedt Chazz genoeg.
Er is muziek van onder andere de Delft Junior Big Band en
van Graziella Hunzel. En dit jaar
komt voor de tweede keer Gradalicious & the lounge Factory.
De eerste keer was een succes.
Dus dat wordt gegarandeerd genieten.
Soms word je verrast door een
act zomaar voor je neus. Dancers
of poppen kunnen om aandacht
vragen, off stage. Of de dames
van de retirade bij het toilethuis
hebben iets bedacht: the plees
to be. Het kan zomaar gebeuren en is altijd leuk. Tussendoor
naar huis om te eten is niet nodig, want er zijn stands met lekkernijen en drankjes. De beste
cateraars uit de streek hebben
veel heerlijks bereid. En de cateraars zijn ook nog eens sponsors
van Chazz en het goede doel.

Aansluitend vindt de reünie plaats,
waar huidige en oud-leden kunnen
bijpraten over de afgelopen 90 jaar!
U kunt zich opgeven voor de reünie en/of de Play Inn door een mail
te sturen naar viribusunitiswilnis@
gmail.com. Meer informatie kunt u
vinden op www.viribusunitis.nl. Ook
nodigen wij u van harte uit om het
bijzondere miniconcert bij te wonen in ons clubgebouw aan de Pieter Joostenlaan 1 te Wilnis. De zaal
is open vanaf 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. Toegang
is gratis.

Let
op:
www.slachtofferhulp.nl
kinderen
5 euro. Kaartverkoop
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
via
FaceBook
stuur
een e-mail
dat
door
ons in dezeof
geproduceerd
BRANDWEER
&krant
POLITIE
aan: regenboog.penningmeester@
advertentie-,
foto-,
en/of
tekstmateBrandweer
030-2404400.
gmail.com
riaal
niet beschikbaar wordt gesteld
Politie
0900-8844.
aan
derden.
Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
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Redactie:
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Vanaf nu kunt u wekelijks een stukje lezen over Chazz 2017,
het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT
De Hoef. Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en
klinkt er heerlijke muziek in de mooie, sfeervolle tuin.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Opbrengst 43ste Wilnisse
Rommelmarkt
Wilnis - Het zit er weer op! Afgelopen zaterdag organiseerde de jeugd
van de Hervormde Gemeente Wilnis voor de 43ste keer de Wilnisse
Rommelmarkt. Het doel van dit jaar
was de Kledingwinkel en het Koffiehuis van de Volksbond in Amsterdam, een plek waar dak- en thuislozen elkaar kunnen ontmoeten. Na
maanden van voorbereiding was
er weer een geweldig assortiment
aan rommel verzameld. Naast vele spullen, boeken en planten wa-

ren er ook mooie gesponsorde prijzen van ondernemers uit de omgeving voor de verloting en het opbod.
Na een mooie, zonnige dag werd in
de avond de opbrengst van de rommelmarkt bekend gemaakt, namelijk
het voorlopige bedrag van 16.553,54
euro. Een prachtig bedrag waar we
het Koffiehuis erg blij mee zullen
maken! De Rommelmarkt commissie wil alle sponsors en bezoekers
van de Wilnisse Rommelmarkt hartelijk bedanken voor hun bijdrage!

er zin in. Thea introduceert de modellen en geeft veel informatie over
de geshowde kleding. Het bijzondere van deze show is de presentatie
van de ‘little black dress’, een must
have voor iedere vrouw, en ontworpen door Thea zelf voor de vollere
vrouw. Top gedaan. Na afloop van
de show bedankt Thea alle mannequins en nodigt hen uit om nog
even naar de winkel te komen voor
persoonlijk advies. Een bezoek aan
Groot Gelijk op de Dorpsstraat 29 in
Wilnis is zeker de moeite waard om
u in het nieuw te steken. Thea zal
er persoonlijk op toezien dat u mooi
en tevreden weer naar buiten stapt.
Voor een impressie zie www.grootgelijk.com.
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NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

Zaterdag 13 en zon 14 mei: More in Store Days

Het mega motorspektakel
bij Motoport in Uithoorn
Regio – Het aankomende weekend
is er voor de motorliefhebbers in de
regio in Uithoorn weer voldoende
te beleven. De More Store Days bij
Motoport in Uithoorn staan in het
teken van spektakel, spraakmakende acties, veel activiteiten, muziek,
gezelligheid en overheerlijke ham-

burgers. Als je maar een beetje van
motoren en spektakel houdt, mag je
dit niet missen.
Wat is er zoal te beleven.
Even in het kort:
- De race-kids opstapdag. Kinderen van 6 t/m 14 jaar kunnen

op een geweldige mooie manier
kennismaken met de beleving
van motorrijden. Honderden kinderen kunnen zich echt even een
echte MotoGP held wanen dus
kom langs. Deelname is gratis.
Beschermende kleding en helm
worden verzorgd.

- De gratis testbankrun: maak een
gratis run en meet het vermogen
van jouw motor
- Exclusieve racemotoren: Dit
weekend heeft Motoport speciaal exclusieve motorfietsen geregeld. O.a. de Honda Red Bull
Fireblade World Superbike van
Nicky Hayden. De Yamaha R1M
Word Superbike van Michael van
de Mark en de snelste productiemotor ter wereld de Kawasaki H2R
- Shoei personal fitting system
(PFS). Dit is een uitgebreide meting van je hoofd waarbij een
helm op maat kan worden gerealiseerd binnen de binnen voering van je helm. (zie de site voor
de voorwaarden van deelnamen
hieraan)
- Loverride actie: maak kans op
een motor: Motoport viert zijn
35-jarig bestaan en heeft speciaal hiervoor een loterij. Bij aanschaf van minimaal 50 euro ontvang je t/m december 2017 een
kanslot en maak je kans de gelukkige eigenaar9res) te worden
van een Honda motorfiets of een
van de velen andere gigantische
prijzen
- En nog veel en veel meer.

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

BSO Tussensprong heeft 1100
euro opgehaald voor Kika
Mijdrecht - De kinderen van BSO
Tussensprong uit Mijdrecht hebben
heel veel geld opgehaald voor Kika!
(kinderenkankervrij).
Dit hebben ze gedaan door in de
hele maand maart lege flessen op
te halen, cup cakejes te bakken, nagels te lakken, koekjes te bakken,
plantje in een versierd potje te ver-

kopen, nasi/bami te maken en te
verkopen enz. Op maandag 8 mei
hebben ze het bedrag van 1100 euro overhandigd aan 2 vrijwilligers
van Kika! Ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers maar ook zeker de vrijwilligers van Kika waren
blij verrast door het hoge bedrag
wat behaald is!

Joop en Henny van der
Vliet-Kroon 60 jaar getrouwd
Vinkeveen - Dinsdag 9 mei was
het feest in huize Van der Vliet aan
het Donkereind. Daar vierden Joop
en Henny het feit dat zij elkaar precies zestig jaar geleden het jawoord
gaven. Dat was tijdens de huwelijksplechtigheid in het stadhuis te
Breukelen. Diezelfde dag werd er
ook voor de NH-kerk getrouwd. “We
hadden de bruidskleding toch nog
aan en dan is dat wel zo gemakkelijk,” aldus Joop gekscherend. Zelf
werd hij onder de naam Johannes
Van der Vliet geboren in de boer-

derij aan het Donkereind 29 op 19
september 1932. Henny Kroon is afkomstig uit Breukelen, alwaar zij op
1 februari 1935 het levenslicht zag.
Uit het huwelijk werden zes zonen en een dochter geboren. Joop
en Henny smaken het genoegen
23 kleinkinderen te hebben mogen verwelkomen met nog eens 19
achterkleinkinderen. Vóór hun trouwen hadden ze al twee jaar verkering. Joop: “We hebben elkaar ontmoet tijdens het trouwen van mijn
zuster. Henny was met een nicht-

je van mij hier op de boerderij geweest om de trouwerij te regelen.
Ik vond haar aardig en ik denk omgekeerd ook wel. In de tijd daarna
zijn we aan elkaar blijven hangen.
Uiteindelijk zijn we getrouwd en
nu zijn we zestig jaar verder. Ik heb
toen tijdens onze verkering wat afgefietst naar Breukelen, want je had
toen natuurlijk nog geen brommertje of autootje,” vertelt Joop. Henny:
“Joop kwam uit het boerenbedrijf en
ik had er eigenlijk niks mee. Ik was
echt een burgermeisje. Toch ben ik
in de loop der jaren wel van onze levensstijl gaan houden.”
Via Vreeland naar Donkereind
Sinds 1966 woont het echtpaar aan
het Donkereind op de ‘familieboerderij’. Maar dat is niet altijd zo geweest. “Als jong getrouwd stel zocht
je natuurlijk woonruimte en dat was
ook in die tijd niet gemakkelijk. Ik
was boerenzoon en kende het vak
natuurlijk,” memoreert Joop. “In
eerste instantie werd ons woonruimte aangeboden door een bedrijf
in Vreeland dat een proefboerderij
had en medewerkers zocht. Ik kon
dat wel accepteren omdat mijn ouders meer zonen hadden die op de
boerderij thuis konden werken. Mij
misten ze dus niet. Het ging om een
dubbel huis in het dorp waarvan wij
een deel konden bewonen. Maar
dat ging uiteindelijk niet door en via
via kwamen we toen terecht bij een
boerenbedrijf in Zevenhoven. Dat
was wel een heel andere kant van
de regio. Een huis midden in de polder en dat zag Henny eigenlijk niet
zitten. Toch hebben we er zo’n vijf
jaar gezeten en het was hard wer-

ken. Daarbij bedacht ik dat als ik
dat toch moet doen je zoiets beter
voor jezelf kan gaan opzetten. Dat
besluit hebben we genomen en ik
kon toen thuis op de boerderij aan
de slag. De andere jongens hadden
inmiddels ander werk gevonden en
een van hen wilde al helemaal geen
boer worden. We zijn hier naartoe
verhuisd en als boer aan het werk
gegaan. Dat was niet gemakkelijk
want we hadden op vier plaatsen
los land liggen met sloten er tussen. Dus alles moest per bootje vervoerd worden, vanaf de koeien melken tot en met het melktransport en
het hooivervoer aan toe. Maar het is
allemaal goed gegaan en dat werk
heb ik tot in de jaren negentig gedaan. Toen zijn onze kinderen bijgesprongen en nog altijd is het een
goed florerend boerenbedrijf.”
Desgevraagd was ook Henny uiteindelijk blij met de beslissing naar
het Donkereind te verkassen. Zij
heeft als huisvrouw door alle jaren
heen haar gezin goed weten te verzorgen en het huishouden draaiend
weten te houden. Henny was een
liefhebber van kleren maken, breien en borduren, voornamelijk voor
de (klein)kinderen. Joop had geen
tijd voor hobby’s: zijn werk was zijn
hobby. Dinsdag is burgemeester Divendal al vroegtijdig bij het echtpaar
op bezoek geweest om persoonlijk zijn felicitaties over te brengen.
Dat was een dag later na het gesprek dat wij met het echtpaar hadden. Het feestje is op de trouwdag
in familiekring in de vorm van een
leuk ‘dagje uit’ gevierd met voor elk
wat wils. Echtpaar, bij alle felicitaties
sluit ook de redactie van deze krant
zich graag aan. Wij wensen u nog
vele gezellige jaren toe in een stabiele gezondheid en met de mogelijkheid samen nog veel leuke dingen te beleven. Gelet op de leeftijd,
een flinke dosis humor en ‘het nog
steeds goed bij de tijd zijn’ zal dat
best wel lukken!

Ga je mee Fair Fietsen op
zaterdag 13 mei?
Wilnis - Op zaterdag 13 mei 2017
wordt in het kader van de Internationale Dag van de Fair Trade in De
Ronde Venen gefietst. De Fairtrade
week in de Ronde Venen is van 6
tot en met 13 mei en alle Fairtrade
winkels hebben dan speciale acties. Dit jaar gaat de fietstocht om
10.00 uur van start bij de Fairtrade
Ontmoetingskerk in Wilnis aan de
Dorpsstraat en via de Wilnisse Zuwe
naar Zorgboerderij Amstelkade voor
een koffiepauze. De fietstocht eindigt omstreeks 13.00 uur in restaurant Rendez Vous op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Wethouder David Moolenburgh reikt dan om 13.00

uur aan de heer Frans Schreurs van
Rendez Vous een geëmailleerde
bord Fairtrade Restaurant uit.
Deelname aan fietstocht gratis
De uitgezette fietstocht is ongeveer
20 km, maar u kunt ook een kortere afstand rijden. Deelname aan
de fietstocht is gratis en de (gratis)
fietskaart 2017 is verkrijgbaar op het
gemeentehuis, bij Tympaan/De Baat,
bij twee Fairtrade kerken en diverse
Fairtrade winkels en bedrijven in De
Ronde Venen (herkenbaar aan de
Fair Fietsen Poster). Wie zaterdag 13
mei 2017 verhinderd is, kan de uitgezette tocht een andere keer op ei-

gen gelegenheid fietsen. Fair Fietsen organiseert al sinds 2013 fietstochten langs de mooiste plekken

in De Ronde Venen en langs diverse
organisaties in onze gemeente die
zich inzetten voor Fairtrade.

REACTIE VAN EEN LEZER

Zie ook de advertentie
elders in dit blad.

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Respect voor de
herdenking
Zo vaak wordt negatief gereageerd op onze zogenaamde
(voornamelijk jonge) medelanders. Bij deze wil ik hulde betuigen aan een aantal van hen.
Op 4 mei stond ik op mijn balkon en zag een vijftal jongeren
op het schoolplein vlak voor mij.
Ik was benieuwd wat er zou gebeuren zodra de lantaarns aan
zouden gaan. Tot mijn grote
vreugde stonden zij stil en bewogen twee minuten lang niet.
Na die twee minuten heb ik hun
mijn waardering betuigd door

“bravo” te roepen en voor hen
te applaudisseren. Zij reageerden met opgestoken duim en
zwaaiden naar mij. Binnen nog
geen minuut waren zij verdwenen van het schoolplein. Een
waar blijk van deze jongeren
voor het respect van ons aller
herdenken. Menig Nederlander, ik zag een behoorlijk aantal
doorrijden tijdens de twee minuten stilte, kan daar een voorbeeld aan nemen.
Mevrouw Fernhout

Hulde aan de politie
Hulde aan de politie van
Mijdrecht. Dit mag óók wel eens
gezegd worden.
Afgelopen zaterdag was ik in
de kerk ‘’De Rank’’, daar was
een eucharistieviering met medewerking van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Tijdens
de preek kreeg ik het gevoel
dat mijn fiets werd gestolen en
ik dacht: ‘’ik heb niet eens foto van de fiets, als thuis kom
maak ik er meteen een’’. Maar
het was al niet meer nodig, want
de fiets was inderdaad weg. Notabene een fiets zonder motor die tussen allemaal e-bikes
stond. Ik werd thuis gebracht en
belde meteen de politie op telefoonnummer 09000235 omdat het geen spoedeisend geval
was. Ik kreeg de landelijke politie. De politieman vertelde mij
dat ze een bericht uit Mijdrecht
hadden gekregen dat ze iemand
hadden aangehouden met een
damesfiets, die gesleept werd.
De persoon werd aangehouden en de fiets in beslag genomen. Later werd ik door de politie uit Mijdrecht gebeld dat ze
waarschijnlijk mijn fiets had-

den. Maar er moest nog aangifte worden gedaan en of het
goed was dat de politieman meteen bij thuis kwam om het door
hem reeds ingevulde formulier te
ondertekenen en kon ik meteen
een foto zien of het inderdaad
mijn fiets was. Het was inmiddels
kwart voor een ‘s nachts. Ik had
geen bezwaar want ik keek toch
naar een film. Zo te zien was het
inderdaad mijn fiets. Toen ik vertelde dat ik toch wel gehandicapt was omdat ik door ziekte
voorlopig geen auto mag rijden.
Lopen gaat op dit moment ook
moeizaam. De politieman beloofde mij dat de inbeslagname
zo spoedig mogelijk ongedaan
gemaakt zou worden. En inderdaad, maandagochtend kwamen
ze mijn fiets thuis brengen.
Ik vind de service van de politiemensen zo fantastisch en waardeer, dat ik dit heb geschreven
om ze te bedanken. En óók de
mevrouw die zo attent was om
de politie te bellen. Jammer dat
ik haar naam niet weet.
J.M. Merks
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Atlantis 2 pakt belangrijke
punten in streekderby
De Ronde Venen - Zaterdag 6 mei
stond de vierde streekderby van dit
seizoen op het programma voor Atlantis 2 dat gesponsord word door
Florist. Dit keer werd er afgereisd
naar Vinkeveen waar de Vinken 2
het team stond op te wachten. De
onderlinge stand was voorafgaand
aan de wedstrijd 2- 1 voor de Vinken. Atlantis was van plan deze
stand gelijk trekken. Winst was heel
belangrijk voor Atlantis. Het team
stond aan het begin van de wedstrijd onderaan de ranglijst. Er is
deze week hard getraind en er zijn
tactische puntjes op de i gezet zodat de punten binnen gehaald konden worden. Er is strijdlust getoond,
wel wat mindere momenten in de
wedstrijd gehad, maar er bleef geknokt worden om de punten mee
te nemen naar Mijdrecht. Atlantis
heeft de hele wedstrijd laten zien de
betere ploeg te zijn, de eindstand
was 8-10.
Zonnetje
Aan het weer kon het niet liggen, er scheen een heerlijk zonnetje. De scheidsrechter gaf het beginsignaal en beide teams gingen
van start. Atlantis was even overdonderd door de scherpte waarmee de Vinken startte en de ploeg
uit Mijdrecht keek dan ook snel tegen een achterstand aan van 0 – 2.
Maar Atlantis wist zich goed te herpakken. Er werden betere aanvallen opgezet en de verdediging zorgde ervoor dat de Vinken maar één
keer konden schieten en de bal was
weer voor Atlantis. Atlantis raakte
op stoom en de stand werd volledig
omgebogen naar een riante voorsprong van 2 – 7. De Vinken wisten
voor de rust nog één keer te sco-

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

ren. Atlantis kon terugkijken op een
goede eerste helft, extra belangrijk
dit door te zetten na de rust. Alles
was immers nog mogelijk.
Peptalk
Na de peptalk van coach Tamira
Breedijk in de rust kon Atlantis er
weer tegenaan. Het was echter de
Vinken die weer feller uit de kleedkamer kwamen. Zij begonnen aan
een grote inhaalslag. Atlantis zette
goede aanvallen op, de juiste kansen werden gecreëerd, maar de bal
wilden niet door het gele mandje
vallen. De Vinken waren inmiddels
ingelopen naar een stand van 6 –
7. Atlantis liet zich niet gek maken,
hield het koppie omhoog en bleef
doorgaan. Dit resulteerde dan ook
in twee mooie doelpunten waardoor
de zenuwen weer iets afnamen. Inmiddels stonden er nog 10 minuten op de klok. Het was belangrijk
om rustig te blijven aanvallen en geconcentreerd te verdedigen. Aan allebei de kanten werd nog één keer
gescoord voordat de scheidsrechter
af floot. De ontlading was dan ook
groot aan de kant van Atlantis. Er
zijn belangrijke punten gepakt zodat het team de laatste plaats kon
verlaten. Deze overwinning geeft
het team moed voor de wedstrijd
tegen Gemini volgende week. Zaterdag 13 mei speelt Atlantis tegen
Gemini 2 om 14.00 uur thuis aan het
sportpark aan de Hoofdweg. De vorige wedstrijd werd onnodig met 1
punt verschil verloren. Atlantis is
dan ook uit op revanche. Het team
hoopt op veel supporters die ze helpen naar de overwinning. Want ook
deze punten zijn wederom belangrijk voor handhaving in de derde
klasse!

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Voor de 5e maal
Nationale Zwem4daagse
De Ronde Venen - Op maandag 29 mei aanstaande gaat de 5e
Zwem4daagse, georganiseerd door
Zwem- en polovereniging De Amstel, van start. Het lustrum zal dan
ook, evenals voorgaande jaren,
weer een “spetterend” succes worden. Groot, klein, dik of dun, iedereen is in de gelegenheid een zwemprestatie neer te zetten die je zelf
denkt te halen. Je kunt kiezen welke afstand het beste bij je past: 250,
500 of 1000 meter per avond (c.q.
10, 20 of 40 banen) in het wedstrijdbad van het Veenweidebad te
Mijdrecht en wel op 4 (van de 5)
avonden. Waarom je dat gaat doen?
Gewoon, omdat het superleuk, supergezellig en supergezond is.
Zwem- en polovereniging De Amstel organiseert de Zwem4daagse
met het doel mensen sportief aan
het zwemmen te krijgen. Gewoon te
ondervinden hoe leuk het kan zijn
van tijd tot tijd je baantjes te trekken of gewoon ontspannen in het
water rond te spartelen. Dat kan
op je eigen niveau, je hoeft dan ook
beslist geen geoefend zwemmer te
zijn. Meedoen aan de Zwem4daagse is een unieke kans met het gezin sportief op pad te gaan. Als je
als vader of moeder wat langer wilt
zwemmen dan je kroost, hoef je je
geen zorgen te maken. De kinderen
kunnen zich weer door middel van

heel veel randactiviteiten in en om
het bad vermaken, terwijl je zelf je
afstand zwemt. Er zal zijn: cupcakes
versieren, “lotuswonden” maken,
schaken, kleurwedstrijd, grabbelton, limo, snoepkraam, schminken,
pannenkoeken / poffertjes eten, onderwaterhockey met de brandweer
van de Ronde Venen, supergroot
springkussen, steltlopen, springstokken, skippyballen, 1 wielerfietsen, paardrijden, kanovaren, waterpoloclinic, aquasportiefclinic en
zwemclinic en natuurlijk weer de
oergezellige afsluitende zwemdisco en niet te vergeten de uitreiking
van de medailles. Ook zal er op vrijdag weer een verloting van prachtige prijzen plaatsvinden. De opening
op maandag 29 mei zal worden gedaan door niemand minder dan Jetze Plat, Paralympisch Kampioen Triatlon 2016.
De hele week tot en met vrijdag 2
juni is er gelegenheid om te zwemmen en met alle activiteiten mee te
doen en dat voor het super lage tarief van maar 8 euro. Dankzij de
sponsoring van inmiddels tientallen
ondernemers uit de regio kan de organisatie zoveel voor zo weinig bieden. Let wel: het gereduceerde tarief sluit een week voor de start.
Daarna kan alleen nog tegen een
hoger tarief worden ingeschreven
voor aanvang in het Veenweidebad.

Wielerronde van
Nes a/d Amstel

Hoera een ooievaar!

Voor een vogelliefhebber is er
veel om chagrijnig van te worden maar naast achteruitgang is
er ook vooruitgang! De ooievaar,
die doet het weer goed. De brenger van geluk en nieuw leven is
een prachtige grote vogel die we
ook in De Ronde Venen en Uithoorn kunnen begroeten Een
grote lange verschijning met een
lange rode snavel, zwart-wit verenkleed en een spanwijdte van
2 meter als ie vliegt. Heerlijk om
te zien. Ooievaars kunnen 20 tot
40 jaar oud worden. Ze vliegen
met een gestrekt hals en de poten naar achteren, ook gestrekt.
Met hun grote vleugels kunnen
ze heel goed zweven op de thermiek. Hun onderlinge communicatie is klepperen met de snavel.
De ooievaars zijn nu aan het
broeden op 3 tot 5 eieren. Man
en vrouw broeden om de beurt.
Ze vormen een paar voor het leven. Hun nesten liggen op grote
hoogte: palen met een platform ,
soms prefereren ze een nabij gelegen boom , een kerktoren kan
ook. Het paar komt elk jaar terug op het oude nest. De eieren
komen na 33 of 34 dagen broe-

den uit. De jongen worden nagenoeg naakt geboren met een
zwarte snavel en zwarte poten.
Het is hard werken geblazen om
de jongen groot te brengen. De
ouders moeten per dag zo’n 4 kilo eten op het nest brengen. De
ooievaars eten muizen, mollen,
kikkers, insecten. Als de jongen
7 weken oud zijn beginnen ze
te oefenen in het vliegen. Als ze
10 weken oud zijn vliegen ze uit
maar komen toch geregeld terug
op het nest om bij hun ouders
om voedsel te bedelen. Tot die
het helemaal zat zijn en er mee
ophouden. Dan moeten de jonge ooievaars voor zichzelf gaan
zorgen. In augustus trekken de
meeste ooievaars naar het zuiden, via Spanje naar Afrika, maar
een deel overwintert in Nederland. Van elke 10 ooievaars overleeft er maar ééntje de trektocht.
Ze komen om door de jacht,
elektriciteits-masten waar ze tegenaan vliegen en door klimaatfactoren: door de toenemende
droogte in Afrika is er minder
voedsel te vinden. Vanaf februari komen de weggetrokken ooievaars weer terug naar Nederland en andere delen van Europa. Vanaf 1940 ging de ooievaar
sterk achteruit als gevolg van de
veranderingen in de landbouw.
In 1969 is gestart met de herintroductie. Het is een groot succes geworden! Nu zijn er zo’n
900 broedparen in Nederland.
Maar waakzaamheid blijft geboden!

Tussen 19.00-21.00 uur Parkoers afgesloten

Prijzen voor Judoschool
Blaauw
Wilnis – Tijdens de meivakantie
hebben een aantal judoka´s meegedaan aan 2 toernooien. Op 29
april deden er 4 judoka´s mee met
het Bloembollentoernooi in Anna Paulowna. Joep Haarman deed
het goed in zijn gewichtsklasse en
wist de 2e plaats te bemachtigen.
Zijn broer Tijn Haarman viel net buiten de prijzen en werd 4e in zijn gewichtsklasse. Bij het Vuurtorentoernooi op 7 mei deden Amy Dekkers

en Amber de Groot mee. Amy was
ingedeeld in een sterk bezette poule met 6 deelneemsters. Van de vijf
wedstrijden won Amy haar eerste,
derde en vijfde partij. De derde partij was het spannendst maar wist zij
op scheidsrechterbeslissing te winnen. Amy werd hierdoor knap derde in haar poule. De overige deelnemers hebben goed hun best gedaan maar wisten helaas niet in de
prijzen te vallen.

Fietsen voor het goede doel
De Ronde Venen - De Ankertour
die vorig jaar voor het eerst plaatsvond, krijgt een vervolg. Na een succesvolle eerste editie waar in het totaal meer dan 150 fietsers aan deelnamen, zal de volgende tocht gereden worden op zondag 21 mei a.s.
De 2016 editie haalde in het totaal
een bedrag op van bijna € 1500,. De deelnemers betaalden € 5,00
inschrijfgeld, het eindbedrag werd
uiteindelijk behaald door vele gulle giften.
Op zondag 21 mei zal de tweede Ankertour plaats vinden waarvan de organisatie weer in handen zal zijn van TTC de Merel uit
Mijdrecht. Ook Wielerclub WTC uit
Woerden heeft toegezegd zijn medewerking weer te verlenen. Net
als vorig jaar zal de opbrengst van
de Ankertour verdeeld worden tussen Inloophuis ‘t Anker in Mijdrecht

en Inloophuis ‘Leven met kanker’ in
Woerden. “We zijn enorm blij met dit
geweldige initiatief,” geeft John van
der Meer, bestuurslid Netwerk en
Fondsenwerving bij het Inloophuis
‘Leven met kanker’ aan. “We hopen
natuurlijk op goed weer zodat zowel families als toerrijders op de pedalen zullen stappen.” Er zijn 4 afstanden waar uit gekozen kan worden (15, 35, 70 en 110 km) zodat de
fietstocht zowel voor het hele gezin
als voor wielrenners geschikt is, ook
e-bikes zijn welkom. Er kan gestart
worden in Mijdrecht of in Woerden.
Op beide locaties verzorgen de vrijwilligers van de Inloophuizen koffie, thee, fris en halverwege de tocht
iets lekkers waarvoor een vrijwillige
bijdrage wordt gevraagd. Meer informatie is te vinden op de website
van Inloophuis ‘Leven met kanker’
www.inloophuislevenmetkanker.nl

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijs klaverjassen op
vrijdag 12 mei 2017 om fraaie prijzen
in Cafè de Merel Arkenpark MUR no
43 te Vinkeveen, Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de winnaar of winnares
is bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Cafè de Merel is 0297263562 Arkenpark Mur 43 Vinkeveen E.mail thcw@xs4all.nl. Hier volgen de datums voor de nieuwe prijs-

klaverjas competitie voor 2017: 12
en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli. Alle
datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1 Frank v.d. Laan met 6865 punten
2 Ria van Es met 6823 punten
3 Herman v.d. Waa met 6811 punten
4 Frans v.d. Berg met 6701 punten
5 Sjaan Kolenberg met 6650 punten
En de poedel prijs was deze avond
weer voor An Pothuizen met 4970
punten dus toch steeds in de prijzen An.

Regio - De 51e editie van deze
unieke ronde zal plaatsvinden op
vrijdagavond 19 mei a.s. op het gebruikelijke parkoers. De start en finish bevinden zich voor restaurant
“Cantina del Corazon”. De renners
rijden vanaf dit punt over de Amsteldijk zuid naar de “Rode Paal” bij
Uithoorn. De weg wordt vervolgd
over de Hollandsedijk, Oude Bovenkerkerweg, fietspad Bovenkerkerweg en vervolgens de Nesserlaan. Tenslotte komen de renners
via de Amsteldijk weer richting Finish. Bij de vergunningverlening is
de eis gesteld dat in verband met de
veiligheid het parkoers volledig voor
het doorgaande verkeer en het bestemmingsverkeer moet worden afgesloten. De afgelopen jaren is gebleken dat de Nessers en omwonenden van het parkoers het geen
onoverkomelijk probleem vinden
dat de Nes en andere delen van het
parkoers gedurende een korte periode niet per auto of fiets bereikbaar
zijn. Uiteraard met uitzondering van
noodsituaties. Gezien de positieve
ervaringen van de voorgaande jaren is het organisatie comité er van
overtuigd dit u ook dit jaar de volle
medewerking zult verlenen aan het
afsluiten van het parkoers. Het eerder omschreven parkoers zal tussen 19.00 uur en ongeveer 21.00
uur geheel worden afgesloten voor
het verkeer. De Nes en andere om-

wonenden van het parkoers zijn gedurende de genoemde periode niet
per auto of fiets bereikbaar. Tevens
kunnen de inwoners van Nes, andere omwonenden en bezoekers erf
of parkeergelegenheid niet per auto of fiets verlaten omdat verkeer op
het parkoers door de politie is verboden. Het negeren van dit verbod
kan levensgevaarlijke situaties tot
gevolg hebben, zeker als tegen de
rijrichting van de renners wordt ingereden. Fietsers die normaal gebruik maken van het fietspad langs
de Bovenkerkerweg worden omgeleid. Ook de pont bij de Nessersluis
zal vanaf 18.45 niet meer varen. Inwoners en toeschouwers worden
verzocht om voor 19.00 uur in de
dorpskern van Nes a/d Amstel aanwezig te zijn. Deelnemers en toeschouwers kunnen hun auto, motor,
fiets of brommer parkeren bij de Urbanus kerk of de Wijnschuur.
Programma
19.15 u. Masters 40- Sportklasse /
amateurs / junioren
5 ronden 60 km
19.32 u. Masters 40+ Sportklasse /
amateurs 4 ronden 48 km
19.33 u. Combi elite , amateur
junior vrouw
3 ronden 36 km
19.34 u. Nieuwelingen
3 ronden 36 km
Finish ca. 21.00 uur

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Zomerbridge
Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 12 juni 2017
is het weer zover. De traditionele zomerbridge drives van Bridgevereniging Mijdrecht (BVM) gaan weer
van start. De drives worden gehouden in het restaurant van het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg
te Mijdrecht. BVM bekend om zijn
gezellige zomercompetitie staat garant voor veel bridgeplezier voor de
gevorderde en beginnende bridgers. Met de indeling in de diverse lijnen wordt rekening gehouden

Peace Run doet obs Molenland aan

met uw ervaring, kennis en kunde.
De zaal is open van 19.15 uur. De
inschrijving sluit om 19.45 uur. De
kosten zijn 7,- euro per paar. Natuurlijk valt er ook weer wat te winnen: iedere avond prijzen voor de
lijn-winnaars en aan het einde van
het zomertoernooi een prijs voor de
beste(n) van het hele toernooi van
zeven weken. Zet de datum 12 juni 2017 nu al in uw agenda. In de
komende weken volgt meer informatie.
Mijdrecht - Op maandag 8 Mei
kreeg obs Molenland bezoek van
een internationale delegatie van de
Peace Run. Het doel van de Peace
Run is het stimuleren van vriendschap en begrip in de wereld. Door
de fakkel van de één naar de ander
door te geven, stelt de loop mensen
uit vele verschillende landen in staat
om uitdrukking te geven aan hun eigen wensen en dromen voor een betere en harmonieuzere wereld. Allerlei verschillende mensen houden de
vredesfakkel vast en doen een wens
voor wereldvrede. Als iemand de fakkel doorgeeft aan een ander, laat dat
zien dat we allemaal samen moeten
werken om vrede mogelijk te maken.
Met elkaar hebben we nagedacht
over wat vrede betekent en hebben
de kinderen de fakkel aan elkaar
doorgegeven. Tijdens het doorgeven dachten de kinderen na over een
wens voor wereldvrede. In de groepen is daarna nog nagepraat over het
bezoek van de Peace Run, het sloot
mooi aan bij de lessen Leefstijl.
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Bewoners Padmosweg zijn
overmatige busbewegingen spuugzat
Actiecomité Padmosweg zet in op vermindering van verkeershinder
Vervolg van de voorpagina.
Wij hebben een Actiecomité Padmosweg opgericht waar bewoners
hun mening kunnen weergeven of
zich ermee kunnen conformeren dat
we in eerste aanleg de vele busbewegingen willen terugdringen. In de
korte tijd dat we er nu mee bezig
zijn hebben we via e-mail en brieven tientallen reacties van bewoners
ontvangen die ons steunen in dat
streven. Daar zetten we ons nu voornamelijk op in. We doen dat zoveel
mogelijk in samenwerking met de
gemeente en de Provincie. Met vertegenwoordigers daarvan hebben
we laatst contact gehad en hen op
de hoogte gesteld van onze bezwaren zijn en dat er echt met de Padmosweg wat moet gebeuren: wel of
geen doorgaande weg en dat de talloze busbewegingen daarop absurd zijn. Zoals het nu gaat kan niet.
Let wel, wij zijn niet tegen een goed

functionerend OV maar meer dan
500 verkeersbewegingen per dag
van alleen al de bussen van Syntus en Connexxion bij de bewoners
voor de deur langs gaat alle perken
te buiten,” vertelt Ad Peek die samen met bewoner Marcel Wiebes
het actiecomité leven heeft ingeblazen. Peek had zijn bezorgdheid en
bezwaren over dit onderwerp al op
25 januari in deze krant weergegeven met een goed onderbouwde ingezonden brief.
Tijdplan
Het comité heeft flyers gemaakt en
die in de brievenbussen bij bewoners gestopt. De voornaamste actiepunten waar men voor gaat zijn: het
terugdringen van het aantal busbewegingen tot het hoogstnoodzakelijke; beperken van net aantal doorgaande (zware) verkeersbewegingen; het handhaven op de maximum
verkeerssnelheid; toepassen van

technische geluid-verkeershinder
maatregelen en het herstel van de
reeds aangebracht weg- en bermschade. Saillant detail: door het industriegebied Mijdrecht met 5.000
arbeidsplaatsen rijdt geen openbaar
vervoer. Werknemers worden van
daaruit vice versa met pendelbusjes
naar de Padmosweg gebracht om
daar op en van het openbaar vervoer gebruik te maken. Dat is toch
het paard achter de wagen spannen? “Wij hebben ook de Vereniging
Industriële Belangen (VIB) gewezen
op het feit om nu al actie te gaan
ondernemen. Wachten betekent dat
je straks te laat bent,” aldus Marcel
Wiebes wijzend op het ‘Tijdschema
Voorbereiding Dienstregeling 2018
van Syntus.’ Dat is een tijdplan waarbij alle weken van dit jaar tot week
49 bepaalde routes en haltes worden geëvalueerd, alsook klachten
en suggesties van reizigers genoteerd en meegenomen worden in de

opzet van de nieuwe dienstregeling
voor 2018. “Daar is men nu al volop mee bezig. Dus wij zijn van meet
af aan al op die rijdende trein gestapt. Je gaat de mist in als je de vinger niet aan de pols houdt want eind
can dit jaar wordt de beslissing genomen. Het zou prettig zijn als de lokale overheid ook eens een fatsoenlijk verkeersbeleid voor de Padmosweg zou formuleren en zich er ook
aan zou houden. Merkwaardig is
dat we weinig horen van bewoners
aan Bozenhoven. Daar rijden al die
bussen toch ook overheen.” Het tijdschema kreeg het actiecomité toegeschoven van de in Wilnis wonende Derk Boswijk, lid van de Provinciale Staten Uitrecht voor het CDA.
“Wij zijn daar erg blij mee want we
kunnen nu steeds zien waar we
staan en als de gemeente ons niet
regelmatig informeert hoe zij er bij
betrokken zijn hebben wij een voorsprong,” laat Ad Peek weten. Bewoners die willen reageren op de situatie op de Padmosweg en het actiecomité een hart onder de riem willen
steken dan wel ondersteunen om de
Pdmosweg weer leefbaar te maken
waar het prettig wonen is, kunnen
dit kenbaar maken via e-mail: actiecomitepadmosweg@outlook.com.

Nieuwe winkelruimtes voor
Mens-Westerbos en Optie 1

Zaterdag 13 mei
Geraniummarkt en braderie
Regio - Op de zaterdag voor Moederdag organiseert Groei en Bloei
afdeling Aalsmeer in samenwerking
met het ondernemersfonds Meer
Aalsmeer een Geraniummarkt op
het Raadhuisplein en een uitgebreide braderie in de Zijdstraat. De Geraniummarkt en de braderie duren
van 9.00 tot 17.00 uur.
Geraniummarkt op het
Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van Groei en
Bloei organiseert op het Raadhuisplein de Geraniummarkt. Twintig
kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin zoals verschillende eenjarige en vaste
planten, siergrassen en knollen. Dit
jaar is er ook weer een ruilmarkt voor
al uw teveel gezaaide planten bij de
stand van de KMTP. Deze bevindt
zich nabij het beeld van Flora, godin van de lente en de bloemen dat
op een tien meter hoge sokkel staat
voor het gemeentehuis. De Historische Tuin is natuurlijk weer aanwezig met hun prachtige planten die
’s morgens vroeg aangevoerd worden per praam. Bij goed weer verzorgt Aalsmeers Harmonie het tra-

ditionele concert tijdens de Geraniummarkt. Dit begint omstreeks 12.00
uur op het Raadhuisplein.
Braderie in de Zijdstraat
Op de braderie staan naast winkeliers en marktlui ook verenigingen, goede doelen en andere nonprofit organisaties. Naar verwachting worden er in de Zijdstraat ongeveer tachtig kramen opgesteld. Op
de markt vindt u onder andere kleding, sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander
lekkers. Bij de diverse horecazaken
in het centrum zijn voldoende mogelijkheden voor een drankje en allerlei lekkernijen.
Parkeren en bereikbaarheid
Voor wie met de auto komt: de Weteringstraat en Punterstraat zijn vanwege de braderie afgesloten. Het
Praamplein is dus alleen bereikbaar via de Uiterweg en de Dorpsstraat. Vanwege de verwachte drukte is gratis parkeren in het centrum
lastig maar voor maar 5 euro kunt u
de hele dag zorgeloos parkeren in
de parkeergarage van de Studio’s
Aalsmeer aan de van Cleeffkade.

Mijdrecht - De renovatie en nieuwbouwwerkzaamheden aan en in
winkelcentrum De Lindeboom verlopen voorspoedig. Dat betekent
dat er al winkels kunnen verhuizen
naar een nieuwe locatie. Twee ervan
in de centrale gang, ambachtelijk
bakker en patissier Mens-Westerbos en telefoonwinkel Optie 1, zouden na het weekend van Moederdag (14 mei) al ‘overgaan’ naar hun
nieuwe winkelruimte. Van Westerbos-Mens zal dat vermoedelijk nog
een week later zijn. Ook al omdat er
tussentijds nog een onverwacht oponthoud was in de bouwvoortgang
en oplevering van de ruimte. Directeur Adri Mulders van telefoonwinkel Optie 1 verwacht echter dinsdag
16 mei naar eigen zeggen zijn klanten toch al wel in zijn nieuwe winkel te kunnen ontvangen. “De planning is dat we hier in het weekend
van de 13e uit de oude winkelruimte moeten zijn.”
Mens-Westerbos neemt ‘bezit’ van
de voormalige winkel van schoenenzaak Smit, tegenover boekhandel Mondria en Optie 1 krijgt een
nieuw onderkomen naast Mondria
tegenover Mens. In beide winkelruimten wordt momenteel nog volop getimmerd door aannemer Gortenmulder en de inrichting geschikt
gemaakt. Jan Westerbos is heel blij
dat het nu eindelijk gaat gebeuren. “We krijgen een prachtige winkel met nieuwe snufjes. Behalve de
standaard vitrines en verkoopruimte komt er onder meer een afbakeenheid en een glazen wand waar
doorheen onze klanten de produc-

ten kunnen zien maken. We kunnen
dan ook hier broodjes vers afbakken. Dat heeft als voordeel dat de
medewerkers in de winkel zelf kunnen zien waarbij sommige producten meer of minder behoefte aan is.
Tot voor kort werd er een bepaalde voorraad uit De Kwakel meegenomen. Maar er waren momenten
dat sommige artikelen zo snel hun
weg naar de klanten vonden dat
we soms voor elf uur al nee moesten verkopen. Dat kunnen we in de
nieuwe situatie nu wat beter aansturen opvangen, ook al is dat niet
bij alles het geval,” laat Jan weten
die memoreert dat er tot donderdag 11 mei in het winkelcentrum
ook nog een leuke kassabonactie
loopt\. Daarbij kunnen 100 klanten
bij hem een heerlijke Moederdagtaart winnen als ze hun naam en
e-mail adres op de kassabon noteren en die bij hem in de brievenbus
achterlaten. U heeft nog één dag de
tijd om dat te doen! Winnaars kunnen de taart op zaterdag 13 mei ophalen.
Ook de eigenaar van telefoonwinkel Optie 1 is in zijn nopjes. Hij krijgt
ook een grotere ruimte met veel betere mogelijkheden om zich te presenteren. “Ik zit goed in de loop
naast Mondria en tegenover MensWesterbos. In de nieuwe winkel kan
ik mijn klanten op een betere en
prettige manier ontvangen en adviseren. In principe is iedereen bij mij
vanaf dinsdag 16 mei op de nieuwe locatie van harte welkom,” aldus
Adri Mulders.

Het aangezicht van winkelcentrum de Lindeboom wordt al goed zichtbaar

40ste Turftrapperstoernooi
Halve finales voor GVM’79
Mijdrecht - De laatste zaterdag
van de meivakantie waren er zowel
voor de acrogym- als voor de turnafdeling van GVM’79 halve finales.
Voor de acrogym had het drietal,
Laura, Indy en Lisanne, zich via de
districtwedstrijden weten te plaatsen voor deze landelijke wedstijd. In
een deelnemersveld van 35 teams
wisten de dames twee prima oefeningen neer te zetten. De torens in
de balansoefening stonden als een
huis en in de tempo-oefening vlogen de salto’s lekker hoog door de
lucht. Helaas moest het team ook
een val incasseren, dat hen veel
punten kostte. Hierdoor werden zij
met 43,510 pnt, 28e. In Amersfoort
waren op hetzelfde moment de selectieturnsters Tara, Jessica en Karlijn bezig met hun “halve finale”.
In deze regiofinale konden de da-

Vinkeveen - Geheel in lijn met de
traditie zal ook dit keer weer met
Hemelvaart op donderdag 25 mei
het bekende Turftrapperstoernooi
plaatsvinden op het terrein van SV
Hertha. Sterker nog: het is maar
liefst de 40ste editie van dit succesvolle evenement! Het belooft weer
een heel leuke dag te worden in
Vinkeveen. Zo’n 20 teams gaan vanaf 08.30 uur in alle vroegte strijden
om de felbegeerde winst van het
Turftrapperstoernooi. We verwachten weer heel wat bekende spelers uit de Ronde Venen in de verschillende bedrijventeams terug te

zien. Zoals altijd gelden er wel een
paar speciale spelregels: ieder team
moet tenminste 1 vrouwelijke speler opstellen. En wanneer een speler scoort, maar dat team verder met
een speler minder. Na de poule-fase
strijden de teams verder in een winnaars- en een verliezerspool. De finale zal gespeeld worden om 14.45
uur. Na afloop zal een spetterend
feest plaatsvinden waar waarschijnlijk weer heel Vinkeveen en omstreken op afkomt, met DJ de Jas en
natuurlijk de nodige live-muziek.
We hopen ook u te zien op Hemelvaartsdag 25 mei bij SV Hertha.

mes zich plaatsen voor de districtfinale. Tara verbeterde zichzelf op
spong door voor het eerst met plank
(ipv plankoline) te springen. Jessica turnde aan de brug een vloeiende oefening en deed een perfect
gelande salto af. Karlijn straalde op
balk met een prachtige choreografie. Nooit verwacht, maar hard voor

gewerkt werd Tara met 44,400 pnt
kampioen van deze ronde. Jessica
werd 11e met 42,250 pnt en Karlijn
had met 41,175 pnt de 16e plaats.
Als klap op de vuurpijl mogen alle
drie de turnsters door naar de district finale op 20 mei! Al met al dus
een prima dag voor de gymnasten
van GVM’79!

Ford Fiesta: meest
gekochte model in Europa
Regio - Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt is de Ford Fiesta
dit voorjaar de meest gekochte auto in Europa. Met maar liefst 47.263
nieuwe Fiesta’ s in maart passeerde
Ford hiermee de VW Golf.
De Fiesta is al sinds de introductie in de vroege jaren tachtig van
de vorige eeuw een succes. Destijds was de Fiesta de kleinste Ford
en wist dit compacte en spraakmakende nieuwe model in een razend
tempo een zeer goede naam op te
bouwen. Net als bijvoorbeeld de Escort en de Sierra, de grotere modellen uit die tijd, beschikte de Fiesta over alle uitstekende rij-eigenschappen die een Ford zo kenmerkt.
Dat de Fiesta het in Europa zo goed
doet, is niet verwonderlijk, gezien
het brede scala aan mogelijkheden. De Ford Fiesta is een sportieve personenauto, met een modern
design en de meest toonaangevende Ford technologieën die de veiligheid, de sublieme rijeigenschappen,
het gebruiksgemak en het comfort
ten goede komen. Dit in combinatie met uiterst zuinige en krachtige

Ford EcoBoost benzinemotoren of
ECOnetic TDCI dieselmotoren, maken de Fiesta een uiterst complete en unieke auto in het compacte
middenklasse segment.
4 Uitvoeringen
De Ford Fiesta wordt geleverd in 4
verschillende uitvoeringen, te weten de aantrekkelijk geprijsde Style,
de rijk uitgeruste Titanium, de sportieve en complete ST-Line en een
ultra-sportieve
Sport-uitvoering.
Ford-dealer Ardea Auto heeft altijd een ruim aanbod aan Ford Fiesta’s, vaak uit voorraad leverbaar en
geheel passend bij uw smaak. De
huidige aanbiedingen op de Fiesta zijn de scherpste van het land!
Bij de grootste Ford-dealer met altijd de grootste keuze! De verkoopadviseurs kunnen u uitgebreid informeren en voorzien u van deskundig advies op maat. Er zijn diverse
demo-modellen van de Ford Fiesta
beschikbaar. U kunt op www.ardeaauto.nl zelf een proefritafspraak inplannen. Zodat u zelf de geweldige
rijeigenschappen en de Ford technologieën kunt ervaren.

Brein Storm in Studio’s Aalsmeer

Er zit muziek in de hersenen
Regio - Het wordt een avond om
niet gauw te vergeten: maandag
22 mei! In Studio’s Aalsmeer treedt
dan professor Erik Scherder op met
‘Brein Storm’. Hij snijdt daarbij thema’s aan als: “Bewegen, Muziek en
het Brein”. Erik Scherder is een specialist als het gaat om de werking
van hersenen en de invloeden daarop. Deze optimistische en beweeglijke hoogleraar neuropsychologie
is vooral bekend van zijn optredens
bij De Wereld Draait Door. Als geen
ander weet hij wetenschap toegankelijk te maken voor een groot publiek.
Muzikale ondersteuning
Het muzikale element van deze
feestelijke ‘Brein Storm’-avond zal
worden verzorgd door het duo in2jazz, bestaande uit Anita Kegley en
Maarten Tros. Zij zullen met hun up
tempo-nummers de bezoekers op
de maat van de muziek laten meedeinen. Erik Scherder zal daarop
op zijn geheel eigen, onnavolgbare
wijze uitleggen hoe onze hersenen
reageren op muziek. Over hoe dat
precies werkt schreef hij onlangs
het boek ‘Singing in the Brain’.
Goed doel
De avond in Studio’s Aalsmeer
wordt georganiseerd voor een goed
doel: de Nederlandse Hersenbank.
Doel van deze organisatie is het
zoeken naar oorzaken van hersenziekten om daar vervolgens oplossingen voor te vinden. Medici streven naar de ontwikkeling van betere
behandelmethoden. Want daarmee
wordt de kwaliteit van leven verbeterd van mensen die getroffen worden door een hersenziekte. Voorwaarde daarvoor is dat de diagnoses goed zijn. Om goede diagnoses
te kunnen stellen, is onderzoek bij
menselijk hersenweefsel essentieel.
Door de hoeveelheid hersenweefsel
voor wetenschappelijk onderzoek

te vergroten, krijgen onderzoekers
meer kans om passende antwoorden te vinden.
Hersenbank
Naast het (letterlijk) bewogen ‘gast
college’ van professor Erik Scherder is er ook aandacht voor het
werk van de Nederlandse Hersenbank en de nauwe samenwerking
het VU Medisch Centrum. Talkshow
host Inge Diepman gaat in gesprek
met Inge Huitinga, directeur van de
Nederlandse Hersenbank. Bij dat
interview schuift ook aan Gert-Jan
Stoop aan, voorzitter van het Amsterdamse Bos Golftoernooi en lid
van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn. Deze service club tovert elk
jaar het Amsterdamse Bos voor een
dag om in een heuse 18 holes-golfbaan ten bate van een goed doel.
Dit jaar vindt dat evenement plaats
op 4 juli. De opbrengsten daarvan
gaan drie jaar lang naar een goed
doel waarbij de werking van hersenen centraal staat. Eerder waren
dat de stichting MS Research en de
AMC Foundation.
Kaarten
Na afloop van het avondvullend
programma is er gelegenheid tot
napraten in het verrassend veelzijdige studiocomplex onder het genot van een drankje. Professor Erik
Scherder zal daarbij ook aanwezig zijn, onder meer om zijn boek
te signeren. Het wordt een interessante avond om niet snel te vergeten en met uw aanwezigheid steunt
u een goed doel! Kaarten voor Brein
Storm zijn verkrijgbaar via de website www.amsterdamsebosgolf.nl.
Vanzelfsprekend is de opbrengst
van deze avond bestemd voor het
goede doel van de Nederlandse
Hersenbank. Dit bedrag zal op 4 juli
verhoogd worden met de opbrengst
van het Amsterdamse Bos Golf toernooi.

In2jazz bestaat uit Adriana Kegley en Maarten Tros
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Hertha JO8-1 heeft het
kampioenschap te pakken

Argon JO10-2:

Echte kampioenen!
Mijdrecht - Zaterdag 6 mei om
9.00 uur Argon JO10-2 – De Meern
JO10-7. De wedstrijd waarin Argon
kampioen kon worden als ze zouden winnen. Ze stonden namelijk
bovenaan in de poule na een aantal overtuigende overwinningen tegen de andere teams. Maar ja, waren ze de zenuwen de baas deze
wedstrijd? Er stond dus veel op het
spel. Helaas misten ze Quinten, omdat hij nog met vakantie was. Maar
het leek wel de eerste 15 minuten
van de wedstrijd of iedereen nog
een beetje in de vakantiestemming
was: er werd rustig aan gedaan en
de jongens zaten er nog niet echt
bovenop zoals ze eerdere wedstrijden zo goed deden. Er kwamen wel
wat kansjes, maar helaas ging de
bal er nog niet in.
Klutsbal
Dit veranderde toen Per in een
klutsbal met de keeper, de bal in
het doel schoot: 1-0! Een paar minuten daarna maakte Aallieldin een
mooie schijnbeweging, speelde
hem over naar Per, maar die schoot
het tegen de paal. Ai! Maar dit werd
snel goedgemaakt, toen Luc vanaf
het middenveld mooi naar Per overspeelde en Per de 2-0 maakte. Het
spel begon beter te worden en dat
zag je ook aan de harde trap van
Tijn op het doel vanaf rechts, die
nog maar net door de keeper tegengehouden werd.
Rust
2-0 bij rust: niet slecht, maar toch
wel spannend. Erik moest even een
peptalk houden en blijkbaar hielp
dit... Een mooie aanval van Luc, naar
Per en toen naar Milan zorgde dat
Milan hem keurig intikte. Uit de corner van Argon werd de bal daarna
het doel in gewerkt door iemand
van De Meern. Hmm, eigen doel-

punt...maar hee, die tellen we ook
mee! Thijmen en Aallieldin liepen
samen langs de buitenkant en door
goed samenspel en op tijd passen
van Thijmen, kon Aallieldin scoren:
5-0! De 6-0 daarna was een beetje een raar doelpunt: de keeper van
De Meern grabbelde hem over de
lijn en daardoor telde de scheidsrechter de 6de goal voor Argon. Tijn
was hard aan het werk aan de zijkant en dit werd dan ook beloond
door een mooi doelpunt, onhoudbaar voor de keeper in de linkerhoek geschoten: 7-0.
Er moet nu niet gedacht worden,
dat keeper Marijn niets te doen
had. Met een paar hele mooie reddingen, door op tijd uitlopen vanuit
zijn doel, werd nog steeds de 0 gehouden. Per maakte daarna de 8-0
en dus een mooie hattrick!
Veilig
Omdat de stand nu toch veilig leek,
werd o.a. door Luc vanuit het middenveld en verdediging geroepen:
“Erik! Mogen wij ook nu mee naar
voren??” Luc voegde meteen daad
bij het woord en scoorde niet alleen
de 9-0, maar ook de 10-0! Er was
wel enige twijfel over wie de 11-0
nu scoorde. Zowel Luc als Marijn leken de bal het laatste te raken voordat deze het doel in rolde. Zelf gaven de jongens de eer aan Marijn,
want hee, dan heeft de keeper ook
gescoord ;-).
In de laatste minuut was Joey als
laatste man ook mee naar voren
(en namen Luc en Tijn zijn plek heel
goed over!) en maakte hij zelfs nog
na een mooie actie een doelpunt
door hem rechtsonder in de verre
hoek te schieten: 12-0!
Direct daarna werd er afgefloten
door de scheidsrechter en was het
duidelijk: Argon JO10-2 is de voorjaarskampioen!

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was voor de jongens van SV Hertha JO8-1 de laatste beslissende
wedstrijd om het kampioenschap.
Al gauw bleken de Herthanen veel
te sterk voor de jongens uit Loosdrecht, en wonnen ze deze wedstrijd overtuigend met maar liefst
9-0! Niet voor het eerst een overtuigende overwinning dit seizoen.
Daarmee was Hertha verzekerd van
het kampioenschap en dat moest
natuurlijk gevierd worden.

Argon bederft feestje
Ter Leede
Mijdrecht - Ter Leede kon bij winst
een goede gooi maken naar het
kampioenschap in de Hoofdklasse A, tenminste als de andere concurrent steken liet vallen. Spijkenisse won zijn laatste wedstrijd nipt
met 1-0 en Ter Leede ging kopje onder bij Argon dat deze tegenstander met een 2-1 overwinning naar
Sassenheim terug stuurde. Met nog
een wedstrijd te gaan kan Ter Leede
bij winst nog wel op een gelijk aantal punten komen met Spijkenisse
maar het doelsaldo is zodanig dat
dat theorie is. Spijkenisse is officieus kampioen, de kampioensschaal
kon weer in de koffer en de bloemen mee naar huis.
Goede eerste helft voor Argon
Een goede eerste helft voor Argon
dat fel en geconcentreerd speelde,
Cyrano Morrison was na elf minuten dichtbij het openingsdoelpunt
maar zijn omhaal ging naast. Het
was slechts uitstel, een minuut later schoot hij wel op doel, keeper
Constatin bokste de bal wel weg
echter in de rebound scoorde Ian
van Otterlo de 1-0. De gasten kregen daarna wel mogelijkheden om
de score weer gelijk te trekken, een
schot van Jeffrey Bok ging rakelings voorlangs het Argondoel en
een schot van Vincent Ammerlaan
werd van dichtbij gestopt door Argonkeeper Terence Manschot. Ook
Marc de Kruys mikte te hoog na een
hoekschop, een goede poging van
opnieuw Van Ammerlaan werd geblokt. Daarna kwam Argon weer
opzetten, Jesse van Nieuwkerk zette voor vanaf links, de bal kwam bij
de aanstormde Ian van Otterloo die
genadeloos uithaalde onhoudbaar
voor keeper Constatin. 2-0. Otterlo
juichte niet te uitbundig, Ter Leede
is volgend seizoen zijn nieuwe club.

Vrouwen en kinderen eerst
Het was te verwachten dat Ter Leede de tweede helft alles op alles zou
zetten om de score een draaglijker
aanzien te geven. De eerste helft kon
het niet echt imponeren maar vooral
de laatste twintig minuten stond de
Argondefensie flink onder druk. Tony Schreurs had wel een mogelijkheid maar hij knalde over en Ammerlaan kopte naast. Ammerlaan
was daarna opnieuw opvallend aanwezig, zijn schot over links schampte de paal en enige minuten later
schoot hij rakelings voorlangs. Aan
de andere kant was een kopbal van
Jesse van Nieuwkerk te zacht na
een verre ingooi van Wouter Winters. Ook Morrison mikte in kansrijke positie te hoog. Inmiddels ruimde Joey van Ede het veld, de niet geheel fitte Jesse Stange verving hem.
In minuut 72 scoorde Ter Leede dan
toch het eigenlijk verwachte doelpunt, Tony Schreurs knalde binnen
op aangeven van links 2-1. Het was
nu vrouwen en kinderen eerst bij
Argon, veel hachelijke situaties die
tijdig weggewerkt konden worden
en ook een aantal knappe reddingen van keeper Manschot. Ter Leede kreeg in totaal elf hoekschoppen te nemen maar succes had het
daar niet mee, Ben van der Lans
en ook De Kruys lieten het Argonnet niet bollen. Toch waren er in de
slotfase ook mogelijkheden voor Argon maar het was voor Stange en
ook Van Nieuwkerk net niet. Jesse
van Nieuwkerk claimde in blessuretijd nog een strafschop toen onderuit ging, echter arbiter Sanders
uit Doetinchem liet doorspelen. Volgende week de laatste wedstrijd
voor Argon, het gaat op bezoek bij
Swift in Amsterdam.
Foto: sportinbeeld.com

De Vinken wint derby
Vinkeveen - De altijd beladen
streekderby tussen de korfbalteams
van De Vinken en Atlantis is afgelopen zaterdag beslist in het voordeel
van de thuisploeg uit Vinkeveen. Na
een spannende eerste helft stond
het 7-5, maar in de tweede helft waren de bezoekers veel minder op
dreef, zodat De Vinken met 16-10
konden finishen.
Door afwezigheid van Roosmarijn

Mooij begon Masha Hoogeboom in
de Vinkenaanval naast Annick en
Jerom Stokhof en Rutger Woud. In
de verdediging startte Stefan Oussoren op de plaats van Gideon Leeflang, samen met Jelle Mul, Emese
Kroon en Dorien Verbruggen. In de
eerste speelhelft lag het initiatief bij
Atlantis. De Mijdrechtenaren kwamen vier keer op voorsprong. Maar
telkens konden de volgelingen van

CSW behaald nacompetitie
Wilnis - De ‘Boys van de Dijk’ en
het sfeerteam hadden er al rekening
mee gehouden. Vooraf aan het duel waren grote spandoeken opgehangen en werd er bij het betreden
van beide teams vuurwerk afgestoken. Om aan iedereen te laten zien
dat CSW weer om de prijzen meespeelt. Namelijk het bereiken van
de nacompetitie. En het lukte. CSW
was beter dan TAVV en stond na 30
minuten al 2-0 voor. In de allerlaatste minuut kwam TAVV echter tegen
de verhouding in op gelijke hoogte.
Het was een prachtige zonnige zaterdagmiddag. Het publiek was
weer eens in grote getale op komen
draven. De spannende uitwedstrijd
in Ter Aar stond nog vers in het geheugen. Toen won TAVV nipt met
1-0, waar CSW toch zeker een gelijkspel verdiende. Bram Bode be-

gon vandaag in de basis. Vincent
van Hellemondt en de van een blessure teruggekeerde Berry Kramer
begonnen als reservespelers. Binnen tien minuten waren Mike Cornelissen en Bram Bode reeds gevaarlijk geweest. In de elfde minuut
was het echt raak na een razendsnelle en goed uitgevoerde counter.
Mike Cornelissen veroverde knap
de bal op de middellijn, stoomde
op en gaf de bal op Sander Kunkeler. Hij tikte gelijk door naar de vrijstaande Dave Cornelissen, die keeper Pieterse kansloos liet, 1-0. Ook
het tweede doelpunt kwam voort uit
een counter, TAVV probeerde namelijk druk te zetten op CSW. Na een
afgeslagen corner rukte drie spelers
van CSW meteen op en stonden tegenover slechts 1 verdediger van
TAVV. Sander Kunkeler kreeg de bal

Dirk van der Vliet aanhaken. Na de
5-5 sloeg het Suiteteam het eerste
gaatje, waardoor er met 7-5 gerust
werd. (Vinkendoelpunten van Rutger Woud 3x en Emese Kroon 4x).
In de tweede helft kwam de meeste motivatie van Vinkeveense zijde.
Feller en meer geconcentreerd gaf
de thuisploeg het verkregen initiatief niet meer uit handen. Terwijl
de Vinken Vikings supportersclub
het in groten getale aanwezige publiek trakteerde op een gezond bakje gemengd fruit, liep de thuisploeg
na 9-8 in een keer uit naar 15-8.

Mijdrecht kwam amper nog tot scoren, niet in het minst door het puike verdedigen van onder meer Jelle Mul. De strijd was gestreden. Van
der Vliet bracht Eva Hemelaar en
Gideon Leeflang nog in het veld en
vlak voor tijd ook nog Fenne Claassen. In de laatste minuut kon Annick Stokhof aanleggen vanaf de
stip: 16-9. Atlantis mocht als laatste
scoren; het werd uiteindelijk 16-10.
(de andere Vinkendoelpunten waren van Jerom Stokhof (2x), Emese Kroon (1x), Rutger Woud (3x) en
Dorien Verbruggen (3x).

via Nick van Asselen aangespeeld
in de ruimte aangespeeld en had
in ieder geval twee opties; doorlopen of afspelen. Tot verrassing van
velen besloot hij echter van ongeveer 25 tot 30 meter afstand de bal
over de teruglopende doelman Pieterse te lobben, en met succes, wat
een wonderschone treffer en een
2-0 tussenstand opleverde. CSW
speelde vervolgens lekker vrijuit en
met veel zelfvertrouwen. De aansluitingstreffer van TAVV kwam dan
ook als een duveltje uit een doosje. Na een laag ingeschoten corner
van Sebastiaan van der Voorn werd
Dieter Vreeken geen strobreed in de
weg gelegd om van dichtbij de 2-1
in te tikken. Laatste wapenfeit vlak
voor het rustsignaal was een kopbal van Bram Bode die net naast het
doel belandde na een goed genomen corner van Erik Mulder.
Beide teams begonnen ongewijzigd
aan de tweede helft. Nick van Asse-

len draaide een vrije trap van rechts
net zo mooi in als Ziyech woensdag in de Johan Cruijff Arena. Bij
Ajax leverde dat een doelpunt op,
nu wist Maikel Pauw de bal te koppen voor de uitkomende keeper,
maar verdween deze naast het doel.
Bij een vrije trap vanaf links kopte
Erik Mulder in de handen van doelman Pieterse. Na een uur voetballen verving Vincent van Hellemondt
de veelvuldig doorkoppende, maar
verder weinig zichtbare Bram Bode.
CSW bleef aandringen en na een
paar prachtige combinaties tussen
de gebroeders Cornelissen en Sander Kunkeler wist Vincent van Hellemondt twee keer net niet af te
ronden. Berry Kramer mocht in het
laatste kwartier het veld betreden
in de plaats van Dave Cornelissen,
later gevolgd door Kevin Blom die
Sander Kunkeler verving. Een kopbal van Maikel Pauw en een schot
van Erik Mulder hadden beide niet

Met een zonnige start van de wedstrijd maakte Mees Broere uit een
corner al de 1-0. Daarna zette SV
Hertha steeds de aanval in. Deze
werd veelal via het midden gevonden waar Loosdrecht dan ook veel
gaten liet vallen. Op het middenveld zorgde Benjamin voor prachtige doorbraken. Over het algemeen
werd er goed breed gespeeld waarbij Mees Broere en Mees Vis zich
in de voorhoede zonder veel moeite vrijspeelden voor nieuwe doelpogingen. Met een mooie opbouw en
lange passes van Milano op Benjamin en Stan, naar Mees Broere of
Mees Vis wisten de Herthanen elkaar steeds makkelijker te vinden.
Maar dat de teller voor Loosdrecht
op 0 bleef staan had zeker te maken met de scherpe achterhoede.
Lennon liep op diesel (of was het
de Chocomel?) en pareerde zowat
elke counter van Loosdrecht. Hert-

ha was overduidelijk sterker. Al snel
liep Benjamin zelf door op de keeper en maakte de 2-0. Het volgende
moment leidde de assist van Mees
Broere op de vrijstaande Stan voor
doel tot 3-0.
Tweede helft
Na rust was het voor Hertha nog
niet gedaan. Wanneer Benjamin een
assist geeft op Lennon maakte Lennon de 5-0. Jort bewees een uitstekende keeper te zijn die zich na de
wedstrijd ook verdienstelijk maakte
bij het tegenhouden van de penalty’s. Daarmee kon Emanuel in actie
komen door de aanvallen van Loosdrecht te pareren. Maar de keeper
van Loosdrecht was ook in vorm en
weerde pogingen van opeenvolgend Arko, Mees Vis, Stan en Milano aan Hertha’s zijde. Na een tijdje kwam Benjamin vrij te staan om
de 6-0 in de hoek in te tikken. Loosdrecht maakt vervolgens zelf de 7-0,
nadat de bal uit een mooie voorzet
via Arko en een Loosdrecht-speler
het doel in-caramboleerde. Nadat
Benjamin de bal over het midden
jaagde, gaf hij voor op Mees Broer,
die het afmaakte met de 8-0. Milano schoot tot de slot nog de 9e in
de hoek in. De wedstrijd werd afgefloten met een meer dan verdiende
zege en bevestiging van het kampioenschap, wat uitgebreid gevierd
werd en waarvan de mannen nog
lang zullen nagenieten.

Bar Adelhof 1
bekerkampioen biljarten
Mijdrecht - Afgelopen maandag
stond de echt allerlaatste biljartwedstrijd op het programma. The
Peanutbar 1 en Bar Adelhof 1 waren
de respectievelijk hoogste geplaatste uit de 2e divisie en de hoogst geplaatste uit de 1e divisie, zij mochten daarom onderling uitmaken wie
de beker mee naar “huis” mocht nemen. The Peanutbar trad met Ron
Hartsink, Arjan Bosman, Jos Bader
en Antonie Schuurman in het strijdperk en Bar Adelhof stelde daar Eric
Verlaan, Anne Beeker, Chaz Jans en
Richard Scheurs tegenover.Ron en
Eric gingen als eerste van acquit.
Ron begon sterk maar gedurende
de partij begon Eric los te komen en
sloeg een gaatje met Ron. Helaas
voor Ron kon hij dat gat niet meer
dichten en daarmee was de eerste winst, met 7-12, voor Bar Adelhof. De volgende pot was Arjan tegen Anne. Arjan speelde constant,
Anne maakte wel de nodige punten
maar kreeg niet echt vat op het spel.
Daarbij moest hij, door een foute opgave, nog eens 6 extra caramboles maken. Naar het einde van
de partij liep het wat beter bij Anne en de 6 extra caramboles waren
eigenlijk geen probleem meer. Ook

hier trok Bar Adelhof dus aan het
langste eind, 12-9. In de derde partij begon Chaz heel sterk maar zakte daarna wat weg, wat Jos de gelegenheid gaf om aansluiting te vinden bij Chaz. Jos kreeg nog 2 kansen om de partij uit te maken maar
die greep hij net niet. Dat geeft de
tegenstander altijd weer mogelijkheden en die pakte Chaz dan ook
graag aan en maakte de partij uit,
12-9. Waarmee 3 maal winst voor
Bar Adelhof op het bord stond. De
laatste partij ging tussen Antonie
en Richard. Antonie wilde toch wel
1 partij voor the Peanutbar in winst
omzetten en dat lukte goed. Met een
laatste “losse driebander” maakte
hij de partij uit en redde daarmee,
met 6-12, de eer voor the Peanutbar maar dat was niet voldoende om
Bar Adelhof (37-42) van de verdiende bekerwinst af te houden.

de juiste richting. TAVV kon er weinig tot niets tegenoverstellen tot de
89e minuut aanbrak. Eerst kregen
ze een vrije trap op de rand van het
strafschopgebied welke tot corner
verwerkt werd. Die corner belandde in tweede instantie bij Jordi van
der Hoorn, die de bal van dichtbij
kon inkoppen, 2-2. Zijn hoofd kwam
daarbij echter hard in aanraking
met van Hellemondt. Na een minutenlange blessurebehandeling waren ze - beide getooid met een tulband - klaar voor een vervolg. Wat
er echter niet meer van kwam. De
goed leidende scheidsrechter van

Rijn besloot namelijk de wedstrijd
meteen te beëindigen. Een vreemd
slot, wat een lichte domper op de
feestvreugde was voor het bereiken
van de nacompetitie door het behalen van de derde en laatste periodetitel. Promotie naar de eerste klasse
is voor CSW dus nog mogelijk.

Bar Adelhof 1 van harte gefeliciteerd met het winnen van de beker. Daarmee is het voor Bar Adelhof eigenlijk een dubbel want Bar
Adelhof 3 had een paar weken geleden al het kampioenschap binnen
gehaald. Een mooi seizoen voor de
Adelhoffers, denk ik zo!

Opstelling CSW: Jordy Wens, Maikel
Pauw, Jelle van den Bosch, Nick van
Asselen, Elroy Baas, Erik Mulder,
Sander Kunkeler (85. Kevin Blom),
Bram Bode (63. Vincent van Hellemondt), Dave Cornelissen (73. Berry
Kramer), Mike Cornelissen.

