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College wil wel, maar of gemeenteraad er wat in ziet?

Autoinbraken
Mijdrecht - De politie zoekt getuigen van een serie autoinbraken
die zijn gepleegd in de nacht van
woensdag 11 op donderdag 12 mei
in de wijk Hofland-Noord. Afgelopen dagen heeft de politie elf aangiftes binnengekregen van autoinbraken waarbij in alle gevallen de
airbags zijn weggenomen. Heeft
u informatie die de politie verder
kan helpen in het onderzoek naar
de autokraker(s), belt u dan naar
het politiewijkteam De Ronde Venen, via 0900-8844. Heeft u informatie over de daders, maar wilt u
liever anoniem blijven, belt u dan
naar Meld Misdaad Anoniem, 08007000.

Veel bezoekers voor
Wilnisser Veenmolen
Wilnis - Nationale Molendag op
zaterdag 14 mei was een zonnige en winderige dag. Goed draaiweer voor de Wilnisser Veenmolen,
die voor deze gelegenheid in feesttooi was gestoken, met veel vlaggetjes. Voor fietsers was de wind een
beetje een belemmering, maar toch
kwamen er zo’n 120 bezoekers naar
de molen. De hele dag door waren
er rondleidingen, en de bezoekers
werden getrakteerd op thee en koffie met daarbij kruidkoek en knie-

pertjes, een dunne knapperige wafel, gemaakt van meel dat in de molen gemalen is. Voor kinderen was
er limonade met pannekoeken. Die
mochten ook nog een kleurplaat en
materiaal voor een molenkijkdoos
meenemen! Al met al was het een
feestelijke dag. Bezoekers hoeven
niet tot volgend jaar te wachten om
de molen te zien, hij is elke zaterdag
geopend van tien tot vier, voor een
bezichtiging of de verkoop van meel
en streekproducten.

1-1-2 bellen
Bent u getuige van een strafbaar
feit, dan kunt u hiervoor 1-1-2 bellen. Bijvoorbeeld als u ziet dat er
bij uw buren wordt ingebroken, er
een bushokje wordt vernield of als
er een vechtpartij plaatsvindt. Maar
ook voor verdachte situaties moet u
het alarmnummer bellen. Alles dat
afwijkt van een normale situatie, is
een verdachte situatie. Een onbekend persoon in de brandgang die
geen verklaring kan geven waarom hij of zij daar is of iemand die
in het donker aan een auto sleutelt,
zijn voorbeelden van een verdachte
situaties. Wanneer u 112 belt, is de
politie in de meeste gevallen binnen
tien minuten ter plaatse en vergroot
u hiermee de kans dat een dader
(direct) kan worden aangehouden.
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Ruime eengezinswoning
met uitbouw, dakopbouw
en terras aan watersingel!
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Beren op de weg
Het college en met name wethouder Palm zijn wild enthousiast over
het nu voorliggende plan van Hoogvliet en zijn het eens met deze ondernemer, dat je snel moet gaan beginnen. Ook de Winkeliers Vereniging Mijdrecht heeft bij monde van
de voorzitter de heer Hans Rensink
laten weten voor de plannen van
Hoogvliet te zijn. Je zou toch denken dat de raad dolblij zou zijn. Het
kost ze niets en een deel van het
koopcentrum kan snel worden opgeknapt. Maar nee hoor, tijdens de
commissie vergadering afgelopen
woensdagavond was er bijna geen
goed woord te horen over het plan.
Bijna iedere fractie zag weer beren op de weg. Alsof zij het moe-

Bij Financiële Diensten Mijdrecht
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Verschil
Nu zijn de plannen van de beiden
winkelgebieden Molenhof en de
Lindeboom zijn geheel verschillend.
Bij plan Haitsmahof zijn grote deel
van de grond in handen van de gemeente. Is het winkelcentrum van
een ontwikkelaar, zijn er nog panden in handen van particulieren. Eer
je dat bijeen hebt gaat er nog wel
een paar jaar overheen. Bij het deelplan Molenhof is er spraken van

een ondernemer. Hij bezit (bijna) alle grond en ook al zou hij de twee
nog benodigde kavels niet kunnen
kopen, ook dan kan zijn plan doorgang vinden. Dit plan, wat wij twee
weken geleden uitgebreid in onze krant hebben beschreven, wordt
voor 100% betaald door de eigenaar Hoogvliet Beheer. Het kost de
gemeente geen cent. Hoogvliet Beheer zorgt voor een mooi nieuw
winkelcentrum, voor 40 woningen
en voor een parkeergarage van circa 130/150 parkeerplaatsen. Als hij
alle vergunningen rond krijgt wil hij
het liefst volgend jaar al beginnen.

Hypotheken
met vaste
rentepercentages

GEP

100% konden vinden. Wanneer het
plan rond zou zijn was niet bekend,
maar duidelijk was wel, dat zo iets
groots in delen zou moeten plaats
vinden, aangezien je moeilijk het
halve koopcentrum jaren tot bouwput zou omtoveren.

RENTE 10 JAAR VAST

ERP

Mijdrecht - Al jaren wordt er in de
Rondeveense gemeenteraad gepraat over de plannen om het koopcentrum van Mijdrecht op te knappen. Dan gaat het vooral om het geheel vernieuwen van twee zeer verouderde winkelcentra’s en wel de
Lindeboom en Molenhof. Al heel
veel plannen hebben de vergadertafels gepasseerd, maar nog nooit
kwam het verder dan veel gepraat,
veel mooie plannen. Tot eindelijk
zo’n jaar geleden iedereen op een
lijn zat en er een zogenaamd Masterplan is goedgekeurd. Een plan
waarin globaal wordt aangegeven
wat de bedoeling is en waarin iedereen, raad, college, eigenaren van
de winkelcentra’s en ook de Winkeliers Vereniging Mijdrecht zich voor
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Hoogvliet Beheer wil
Molenhof geheel vernieuwen

ten betalen. Wethouder Palm bleef
erg rustig en probeerde de aanwezige raadsleden duidelijk te maken
dat dit een geweldige kans is: “Deze ondernemer doet precies wat wij
met elkaar hebben afgesproken in
het masterplan. Deze ondernemer
houd zich voor 100% aan ons goedgekeurde afspraken. Deze ondernemer wil tussen de 15 en de 20 miljoen investeren in ons dorp. Hij staat
te popelen om te beginnen. Wij zijn
daar heel blij mee. Het masterplan
staat vanavond ook niet ter discussie. Ons dorp heeft een uitstralingsprobleem en voor een deel wordt
dat met dit plan al opgelost. Het risico is voor 100% voor de ondernemer” aldus wethouder Palm.
(Vervolg elders in deze krant)

Wilnis, Vinkeveen
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Aanhouding
vernieling
Mijdrecht - De politie heeft vrijdagavond 13 mei een 15-jarige jongen uit Mijdrecht aangehouden
voor vernieling. Vrijdagavond rond
22.30 uur kreeg de politie een melding van getuigen dat er een groep
jongeren door de Steven van Rumelaerstraat liep en vernielingen
pleegden. Agenten die op de melding reageerden constateerden dat
er een autospiegel was vernield
en spraken getuigen die de naam
noemde van de jongen die mogelijk verantwoordelijk zou zijn. Agenten zijn naar het adres van de jongen gereden en hebben hem aangehouden. Hij bekende de vernieling en tegen hem is proces-verbaal
opgemaakt.

erda g 28 m ei
Op en h u is: nz10at
.00 tot 15.00 uu r
va

Vermogenweg te Mijdrecht
Verkoopinformatie: ppgvastgoed.nl / 0297 – 26 20 35

Zwarte rook boven Mijdrecht door brand
Regio - Een grote brand heeft
woensdagavond 11 mei een kassencomplex aan de Bezworen Kerf in De
Kwakel verwoest. De oorzaak van
de brand, waarbij geen gewonden
vielen, is nog onbekend. Omstreek
21.30 uur brak de brand uit in het
kassencomplex, dat zo’n 6000 vierkante meter beslaat. De brand ontwikkelde zich razendsnel en ging gepaard met enorme rookontwikkeling
die tot in de wijde omgeving zichtbaar was. De bewoners van de woning, die aan de kassen grenst, wisten zichzelf snel in veiligheid te brengen. De brandweer heeft door snel
optreden kunnen voorkomen dat
de brand oversloeg naar deze woning. Het vuur was na een uur onder
controle, het nablussen heeft tot in
de nacht geduurd. Ook in Mijdrecht
werd het donker door de enorme
zwarte rookwolken die overdreven.

Foto: Ronald van Doorn
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Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
Overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u

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

straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

afvalbrenGstatiOns

abcoude
Sandbergstraat 27

Kappen van een boom

Kappen

W-2011-0264

10-5-2011

mijdrecht
Anselmusstraat 4

Verwijderen van asbest

Slopen

W-2011-0263

11-5-2011

bouwen van een nieuwe schuur
met afdak en prieel

Bouwen

W-2011-0261

9-5-2011

Bouwen van een dubbel
woonhuis, slopen bestaand en
plaatsen noodwoning

Bouwen
Slopen

W-2011-0262

10-5-2011

afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicelOket
YOurhOme en
servicepunten

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

vinkeveen
Winkeldijk 19a
Waverveen
Nessersluis 9

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
abcoude
Hoogstraat 10

baambrugge
Rijksstraatweg 135a

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

mijdrecht
Diverse percelen
vinkeveen
Herenweg 71-73
Ringdijk 27

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Aanbrengen van dubbele begla- Bouwen
zing (HR++) en drie ramen worden
voorzien van een ventilatierooster

W-2011-0157

28-4-2011

Verwijderen van asbest golfplaten Bouwen
dak van schuur en verplaatsen
Slopen
garagedeur

W-2011-0144

9-5-2011

Kappen van drie bomen

Kappen

W-2011-0079

11-5-2011

Plaatsen van een condensor en
het plaatsen van winkelwagenopstelplaatsen
Vervangen en vergroten van het
balkon op de eerste verdieping
aan de achterzijde van de woning

Bouwen

W-2011-0060

11-5-2011

Bouwen
W-2011-0165
Afwijken van de
bestemming

28-4-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
vaststellinG beleid hOGere Waarden
Sinds 1 januari 2007 is het verlenen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
als bedoeld in art. 110a van de Wet geluidhinder een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Voorheen was dit een bevoegdheid van de provincie. Hogere waarden zijn vaak nodig bij ruimtelijke
ontwikkelingen (bestemmingsplannen) die dicht bij wegen of de spoorweg liggen. In dergelijke gevallen kan
niet altijd voldaan worden aan de voorkeurgrenswaarde die de Wet geluidhinder stelt. De Wet geluidhinder
geeft echter de mogelijkheid om hogere waarden af te geven. Het beleid stelt randvoorwaarden aan ontwikkelingen op geluidsbelaste locaties. Dit heeft een positief effect op het akoestisch klimaat in en nabij woningen
op geluidbelaste locaties.
Op 26 april 2011 heeft, onder verwijzing naar artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen in concept de notitie ‘Beleid hogere waarden
Wet geluidhinder gemeente De Ronde Venen’ al beleidsregel vastgesteld. Het beleid hogere waarden geeft
de randvoorwaarden aan waaraan voldaan moet worden om een hogere waarde af te geven. Dit beleid komt
overeen met het ‘Beleid hogere waarden Wet geluidhinder gemeente De Ronde Venen’ dat op 19 augustus
2008 is vastgesteld. Vanwege de herindeling is het nu opnieuw vastgesteld, voor de hele gemeente De Ronde
Venen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat het beleid hogere waarden voor inspraak voor een periode van zes weken, van 20 mei 2011 tot en met 30 juni, kan worden ingezien in
het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden
bij balie 10 en 11. Het beleid is tevens te vinden op www.derondevenen.nl. U kunt uw reactie binnen zes weken
na bekendmaking indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Neem in uw
reactie ook uw contactgegevens en een omschrijving van het besluit op.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- m.a.m. van schie voor het uitbreiden van de veestapel bij een melkrundveehouderij op het adres veldweg 3, 3646 ap Waverveen;
- hoveniersbedrijf meijers voor het wijzigen van de bedrijfsvoering op het adres mijdrechtsedwarsweg
19, 3648 br Wilnis.
2. zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen
van:
- handelsonderneming richard baart voor het oprichten van een inrichting voor het repareren en onderhouden van motorvoertuigen op het adres vermogenweg 93, 3641 sr mijdrecht;
- van leeuwen beheer bv voor het wijzigen van de bedrijfsvoering op het adres bovendijk 14b, 3648
nm Wilnis;
- andriessen holding abcoude bv voor het wijzigen van de bedrijfsvoering op het adres rijksstraatweg
45, 1396 jd baambrugge;
- konstruktiewerken borger bv voor het wijzigen van de bedrijfsvoering op het adres provincialeweg
17, 3645 cn vinkeveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene

maatregel van bestuur dient u een afspraak te maken bij de milieudienst noord-West utrecht, straatweg
66a in breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de
stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend
dat zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van Wagenvoort
vuurwerk, Kanaaldijk 52, 8191 NB Wapenveld t.b.v. het vervoer inclusief laden en lossen van vuurwerk op 27
augustus 2011 naar het weiland tussen burgemeester dedelstraat en Winkeldijk in abcoude.
De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 19 mei tot en met 1 juni 2011. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om
gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw
zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst
Noord- West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen. U kunt de stukken inzien bij:
- milieudienst noord-West utrecht, straatweg 66a in breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis de ronde venen, croonstadtlaan 111 in mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 26
06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, via telefoonnummer 0346 26 06 41.
aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 26 mei 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 mei 2011.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Het vaststellen van een lijst met categorieën van gevallen, waarin een verklaring van geen bedenkingen
niet is vereist (raadsvoorstel Wabo)
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) spreekt over ‘activiteiten’ als verzamelnaam
voor zaken waarvoor vergunningplicht geldt. Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn de mogelijkheden
om medewerking te verlenen aan activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan veranderd. Kleine afwijkingen van het bestemmingsplan kunnen mogelijk worden gemaakt door middel van een binnenplanse
ontheffing - één die door het bestemmingsplan zelf geregeld is - of een buitenplanse ontheffing op grond
van een limitatieve lijst met gevallen. Deze lijst is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) in
hoofdstuk IV, artikel 4. Voor activiteiten die niet onder één van deze ontheffingsmogelijkheden vallen bestaat
de mogelijkheid om medewerking te verlenen met een uitgebreide procedure. De raad moet in dit geval een
verklaring van geen bedenkingen afgeven.
5. Ontslag en benoeming lid Programmaraad Weidegebied (raadsvoorstel nr.0021/11)
Voorgesteld wordt het ontslag van de heer Van der Greft bij de programmaraad Weidegebied te aanvaarden
en mevrouw Meilof te benoemen als programmaraadslid
6. Routering gevaarlijke stoffen (raadsvoorstel nr. 0014/11)
De gemeente kan een routering gevaarlijke stoffen instellen. Met dit voorstel wordt vastgelegd via welke routes transport van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden. Zo kunnen gevoelige locaties zoals dorpscentra worden vermeden.
7. Samenwerkingsovereenkomst Molenhof; raadsvoorstel nr. 0025/11.
Er is voor de vernieuwing van het Mijdrechtse centrum een plan opgesteld: het Masterplan Haitsmahof/Molenhof. De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de uitvoering van één van de deelgebieden van dit
Masterplan, namelijk de Molenhof. De afspraken zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst, die
door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.
8. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 26 mei 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 mei 2011.
agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 28 april 2011.
4. Legaliseren permanente bewoning recreatiewoning Herenweg 222A te Vinkeveen (raadsvoorstel
nr.0020/11)
Recreatiewoningen mogen niet permanent worden bewoond. Echter de provincie Utrecht heeft op 1 januari
2005 beleidsregels vastgesteld. Indien de recreatiewoning voldoet aan de gestelde voorwaarden kan de bestemming worden omgezet in een permanente woonbestemming. Uit nader onderzoek is komen vast te staan
dat de recreatiewoning Herenweg 222A aan deze criteria voldoet en de permanente bewoning derhalve voor
legalisering in aanmerking komt.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
aGenda buitenGeWOne raadsverGaderinG 31 mei 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 mei 2011.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen van de profielschets voor de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen (raadsvoorstel
nr. 1100078).
In de profielschets geeft de raad de eisen aan die aan een te benoemen burgemeester worden gesteld bij het
vervullen van het burgemeesterschap in de gemeente De Ronde Venen. Op basis van de profielschets kan de
werving en selectie van de kandidaat burgemeester plaatsvinden. Over de profielschets vindt overleg plaats
met de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht, de heer R. Robbertsen, die bij de vergadering
aanwezig zal zijn.
4. Vaststellen verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature 2011, inclusief aanwijzing leden
en adviseurs van de vertrouwenscommissie (raadsvoorstel nr. 1100079).
Aangezien op 1 januari 2011 de nieuwe gemeente De Ronde Venen is ontstaan, wordt de procedure voor de
benoeming van een burgemeester opengesteld. In de procedure speelt de vertrouwenscommissie een belangrijke rol. In de verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature 2011 worden de taken en rollen van de commissie weergegeven en ook de bemensing daarvan geregeld.
5. Sluiting.
De vice-voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, P.B. Kooijman

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!
Meld je aan en start je eigen
actie op www. geefsamen. nl

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
nr.

31 / week 20 / 25 mei 2011

‘Nationaal Historisch
Museum naar Paleis Soestdijk’
Als het aan de provincie Utrecht ligt, wordt Paleis Soestdijk het
nieuwe onderkomen voor het Nationaal Historisch Museum.
Het paleis geldt als belangrijk cultureel historisch erfgoed in
deze provincie en staat momenteel leeg, terwijl het Nationaal
Historisch Museum zonder thuisbasis zit. De provincie is dan ook
blij met het pleidooi van de 15 prominente historici, vorige week
in de Volkskrant. “Paleis Soestdijk is een prachtige locatie voor
het museum. Het is goed om te zien dat ook deze prominente
groep historici staat voor datgene waar wij al langer aandacht voor
vragen,” vindt Gedeputeerde Staten.

Festival a/d Werf duikt op in Utrecht
Het festivalseizoen is weer
begonnen! En ook dit jaar zal
de stad Utrecht tien dagen in
het teken staan van Festival a/d
Werf. Van 19 t/m 28 mei duikt
het festival op verschillende
locaties in de stad op. Met

GS

performances, beeldend werk,
(gratis) muziekoptredens,
nagesprekken, workshops, debat,
eten & drinken.
Het is een festival voor jonge,
beginnende kunstenaars en
kunstenaars die hun sporen al

verdiend hebben. Met zowel
nationale en internationale
artiesten.
Voor meer informatie over de 26e
editie van Festival a/d Werf en het
volledige programma:
www.festivalaandewerf.nl

‘Goed voor stad en provincie’ Montfoortse rotonde
Evenementen als het Festival aan de Werf
hebben niet alleen groot effect op de stad
Utrecht, publiek uit de provincie en vaak
zelfs uit het hele land reist af naar Utrecht
om het festival mee te maken. Of dat
nou voor een concert op de Neude, een
jeugdtheatervoorstelling of voor beeldende kunst
is, op Festival aan de Werf vind je voor elk wat
wils.
Gedeputeerde Mariette Pennarts-Pouw: 'Ik
vind het van belang dat dit soort festivals,
ook in economisch mindere tijden, behouden
blijven. Daarom hebben wij in het nieuwe
coalitieakkoord een budget gereserveerd voor
festivals met een (inter)nationale uitstraling.
Dat is goed voor de stad én voor de provincie.'

'Mariëtte Pennarts-Pouw, gedeputeerde cultuur, jeugdzorg,
bestuurlijke organisatie, communicatie en strategie.'

Fort aan de Buursteeg krijgt opknapbeurt

Foto: Adviesbureau Grebbelinie

Een toegankelijk en beleefbaar fort, waarvan de historische contouren en de waterpartijen weer
volledig en scherp zichtbaar zijn. Dat is het doel van de herstelwerkzaamheden aan het Fort aan de
Buursteeg in Renswoude, dat naar verwachting in 2012 begint. De eerste fase van herstel kost ruim
één miljoen euro. De betrokken gebiedspartijen
stellen dit bedrag beschikbaar.
De uitvoering van de werkzaamheden wordt
eind 2011 aanbesteed, zodat in 2012 de
schop daadwerkelijk de grond in kan. Het
ontwerpkader van landschapsarchitect Michael
van Gessel dient hierbij als uitgangspunt.
Parallel hieraan wordt gezocht naar een partij
die de exploitatie van Fort aan de Buursteeg op
zich zal nemen en ook aanvullende recreatieve
voorzieningen kan realiseren.
Meer informatie: www.grebbelinie.nl

nu officieel verhuurd
Wat is er nu mooier
dan een rotonde
huren waar je vanuit
je showroom op
uitkijkt? Dat moet
Ben de Goey van
autogaragebedrijf De
Goey in Montfoort
gedacht hebben, toen
hij als één van de
eersten belangstelling
toonde voor een plan
van de Provincie: het verhuren
van haar rotondes, in ruil voor
onderhoud.
Door deze constructie spaart de
provincie zo’n 60.000 euro per
jaar uit voor groenonderhoud,
en krijgt de huurder ruimte om
reclame te maken op de rotonde
voor zijn bedrijf. Uiteraard
zijn daar voorwaarden aan
verbonden, want de rotonde
moet vooral verkeersveilig
blijven.
Vorige week woensdag
tekende gedeputeerde Remco

van Lunteren (Mobiliteit)
in Montfoort het eerste
huurcontract, om vervolgens,
samen met De Goey, de eerste
verhuurde rotonde te gaan
bekijken. “We beloven deze
rotonde goed te verzorgen,”
lachte de kersverse huurder
tijdens de officiële overdracht.
In totaal liggen er op provinciale
wegen in deze provincie 61
rotondes. Deze komen allemaal
in aanmerking voor verhuur.
Verschillende partijen hebben
inmiddels al interesse getoond.

In de provincie is een
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
8 juni 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
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ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

Fietscontrole op de
Sint Jozefschool
Vinkeveen - Vorige week zijn de
fietsen van alle kinderen uit de groepen 7 en 8 gecontroleerd, 5 groepen
in totaal. Hiervoor is de Fietscontrole checklist van Veilig Verkeer Nederland gebruikt.
Dit is één van de onderdelen van
het Verkeersveiligheidslabel dat de
Sint Jozefschool heeft. Deze kinderen fietsen veelal zelfstandig naar

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

school en sport, daarbij is een veilige fiets zeer belangrijk.
Volgend schooljaar zullen veel kinderen uit groep 8 ook naar hun middelbare school gaan fietsen, bv.
Mijdrecht, Uithoorn en Breukelen.
Verheugend was dan ook dat de
meeste fietsen goed tot zeer goed
scoorden op de lijst.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

Dé nagelsalon die bij u thuis komt!

K.S. Nails & More
Vinkeveen - K.S. Nails & More is dé
nagelsalon die met O.P.I werkt en bij
u thuis komt! Voor mannen en vrouwen, voor jong en oud. Wilt u uw nagels laten lakken, uw handen laten
verzorgen of wilt u O.P.I gel nagels
laten zetten of opvullen, voor alles
op het gebied van handen en nagels
kunt u bij ons terecht en u hoeft er
uw huis niet voor uit! Bent u op leeftijd en wilt u alleen uw nagels korter laten maken, ook dat is voor ons
geen probleem, wij doen dat graag
voor u. Hygiëne en service zijn voor
ons erg belangrijk. Daarom heeft elke klant haar eigen set vijlen, welke
na elke behandeling hygiënisch gereinigd wordt.

Samenwerking de ronde venen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, bel dan geheel vrijblijvend naar K.S. Nails & More: 0652342499 of kijk voor meer informatie op onze website: www.nagelsalonvinkeveen.nl

Rap in de bibliotheek
De Ronde Venen - In het kader
van de Week van de Amateurkunst
wordt op vrijdag 20 mei van 19.0020.30 uur een workshop Rap gehouden in de bibliotheek van Mijdrecht.
Charlie May stelt zich al rappend
voor. Vervolgens geeft hij aan de
hand van een PowerPoint presentatie achtergrondinformatie over de
Hip Hop cultuur en vertelt May over
de kenmerken, basistechnieken
en verschillende stijlen van rap en
geeft daar voorbeelden van.

Voor jongeren van 12-18 jaar. De
toegang is gratis.

Bigband – dat woord is voor mij onverbrekelijk verbonden met 1954:
The Glenn Miller Story, James Stewart, June Allyson, Louis Armstrong,
Gene Krupa. Color by Technicolour. Als u ook van die tijd bent, dan
kent u de hits vast nog wel: In the Mood, Tuxedo Junction, String of
Pearls, Pennsylvania 6-5000, Moonlicht Serenade. En bovenal Chattanooga Choo Choo – een soort Kedeng-Kedeng avant la lettre.
En dan dat tranentrekkende einde, Glenn Miller is als orkestleider van
de Army Air Force Band op weg naar het nog maar net bevrijde Parijs
en verdwijnt onder de tonen van zijn zo eigen sound in de golven van
Het Kanaal. Dat beklijft in het geheugen.

In groepjes gaan de deelnemers zelf
een tekst schrijven en voeren die op
voor de rest van de deelnemers.

Verzamelaarsmarkt in
Partycentrum de Meijert
Mijdrecht - A.s. zaterdag 21 mei is
van 09.30 tot 13.00 uur in Partycentrum De Meijert te Mijdrecht de Verzamelaarsmarkt van Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen.
U kunt er terecht voor postzegels,
munten, ansichtkaarten en telefoonkaarten. Duur hoeft u het niet
te maken, want er zijn ook ruilta-

AMC Bigband op
Chazz 2011

fels met “stuiverboeken”, waaruit u
postzegels kunt kopen van 5 cent
per stuk.
Ook is er de mogelijkheid om winkelwagenmuntjes te ruilen. Voor inlichtingen kun u terecht op onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl
of u kunt bellen naar telefoonnummer 0297-289322.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Achterbos, in Vinkeveen. Peuk. is een beige/witte kater met een
roodbandje.
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.
- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van ca 7 jaar met witte neus,
voor witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef, ongecastreerd en gechipt
- Uithoorn, Rode Klaver, Grote Zwart/witte gecastreerde kater. Hij
mist zijn rechteroog. Zijn naam is “Baloe” en hij heeft een chip.
Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoorpoot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen
wit.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte
pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechteroog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.
- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes
en wit op de buik.
- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donketbruine tekening,
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.
- Mijdrecht, Amethist, jong lapjes poes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpad poes. Roest/bruin.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.
- ‘Puppy’s’. Kruising Labrador/Rhodesian ridgeback. Een kortharige
middelgrote hond. Deze hondjes zijn lief voor kinderen en kunnen bij katten. Zijn nu 9 weken.

Vooral zo tussen 1930 en 1950 was ’t genieten in die swingende wereld van de bigbands. Daar liepen grootheden rond als Benny Goodman, Count Basie, Tommy Dorsey, Paul Whiteman, Coleman Hawkins,
Hoagy Carmichael en Duke Ellington. Ze hielden er allemaal wel gedurende een periode een bigband op na en bestreden elkaar in befaamde battles tussen hun orkesten. Ook Nederland had in die jaren van
radiodistributie bigbands die buitengewoon populair waren: The Skymasters, het KRO-Dansorkest en, wie kent ze niet, The Ramblers-onder-leiding-van-Theo-Uden-Masman. Die Ramblers – de oudste bigband ter wereld - speelden zich onsterfelijk met krakers als Meneer
de Baron is niet thuis en, vooral, Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Nou, dat weten we nog best: Loesje is het meisje van de drummer
van de band; daar gaat Loesje, met dat leuke bloesje, Loesje vindt de
drummer toch zo’n echte leuke vent...
Waarom bigbands het op enig moment van de tijdgeest verloren begrijpt u nu dus. Maar vandaag-de-dag zijn ze al jaren weer helemaal
in. Zo in dat er in Hoofddorp al 15 jaar een Nationaal Big Band Concours wordt georganiseerd. Ons land telt tientallen bigbands, zo niet
honderden. En daarom moet je ook een beetje oppassen, want voor
je het weet geef je een podium aan een gezelschap olijke, muzikale
stoelgymnastiek beoefenende oude heren die ’t blazen maar niet kunnen laten.
Alex, de keuzeheer van Chazz, heeft dus buitengewoon kritisch om
zich heen gekeken en vandaar dat wij van Chazz op de 25ste juni met
gepaste trots de AMC Bigband kunnen presenteren. Dat AMC staat
inderdaad voor Academisch Medisch Centrum, dat van Amsterdam –
dus mocht u tijdens Chazz ten bate van het goede doel wat teveel versnaperingen gebruiken, niets aan de hand.
De band werd in 1995 opgericht door niertransplantatiespecialist en
percussionist Janto Surachno. De leiding van het geroutineerde gezelschap dames en heren is in handen van Diederik Ruisch. Hij studeerde trompet aan het Conservatorium van Utrecht, stond met zijn Quintet al eens op het North Sea Jazz Festival en werkt momenteel met zijn
Quartet samen met zangeres Denise Jannah. Diederik geeft met regelmaat workshops in binnen- en buitenland.
Wie de aanvechting krijgt om tijdens Chazz een dansje te wagen, heeft
in de AMC Bigband een gedroomde achtergrond. Naast stevige swing
– en dansmuziek uit de jaren ’50 speelt de band ook Latijns Amerikaans en pop. Tijdens Charity Jazz dus, zaterdag 25 juni in de tuin van
Stroomzicht aan de Kromme Mijdrecht.
Rob van Dijk

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

Hoogvliet Beheer wil Molenhof
vernieuwen, niet over 4 jaar maar snel
te geven. Dat versneld de zaak. Wat
ik duidelijk wil maken is dat de ondernemer en ons college er klaar
voor zijn”.
Erg lang
Houmes kreeg het woord en hield
een betoog van ruim een kwartier, waaruit bleek dat hij het plan
niks vond. Overal had hij wel kritiek op. “Nog een supermarkt erbij?
We hebben er al genoeg”, zo begon
hij. “Is de Boni gevraagd wat zij van
deze plannen vinden? Is er wel ge-

Van Diemen CDA: Klein voor college,
groot voor de raad”
Vervolg van de voorpagina.
Wat een verademing, eindelijk eens
een wethouder die voor de aanvang
van een vergadering een duidelijke
uitleg geeft over het voorstel, zodat
iedereen, ook de toeschouwer precies weet wat er nu bedoeld wordt
en misschien scheelt het in tijd.
Hoef je minder vragen te stellen,
aangezien de wethouder in zijn
voorwoord al heel veel duidelijk
maakt. Maar nee hoor, dat beviel
een deel van de aanwezige raadsleden niet. Cees Houmes van D66 on-

Cees Houmes D66: “Wethouder gaat
buiten zijn boekje”
derbrak zelfs de wethouder: “Ik vind
dat de wethouder buiten zijn boekje gaat”, zo begon hij. “ik dacht dat
deze wethouder nieuwe feiten zou
aandragen, maar hij geeft al antwoord op vragen die nog gesteld
moeten worden”. Wethouder Palm:
“Ik dacht dat het efficient zou werken om vooraf vast wat inlichtingen

Onderbouwing
Jac Dekker van RVB was niet echt
te volgen. Op de zijn bekende warrige manier haalde hij er van alles
bij, maar echt begrijpen wat hij nu
bedoelde te zeggen? Hij vond het
gek dat dit deel ontkoppeld werd
van het gehele waterplant. Hij vond
ook dat er geen plaats meer zou zijn
voor nog een supermarkt: “Ik ben
voor het waterplant en een deelplan
zou ook nog kunnen, maar dit plan?
Het is net of mijn kleine zusje het
heeft gemaakt. Dit is een gevaarlijk
plan. Dit zal niet zo 1-2-3 door de
raad geloodst worden”, aldus Dekker. Wethouder Palm deelde de mening niet dat een extra supermarkt
niet haalbaar zou zijn: “Supermarkten plussen nu juist. Zij zitten aan
de positieve kant. Uit een onderzoek
blijkt dat er zeker ruimte is voor nog
een supermarkt. En dan nog: dat is
een taak voor de markt zelf, is zeker
niet voor de overheid om zich hierin
te mengen”, aldus wethouder Palm.
Betaald parkeren
Ook over het parkeren maakte de
wethouder zich geen zorgen: “Ook
hier is een onderzoek over geweest
en daaruit blijkt dat het zeker haalbaar is zonder dat er veiligheid in
het geding is.” Wethouder Palm

Vossesteijn CU/SGP: “ Blijft het nog
wel overzichtelijk”
noeg parkeerruimte. Is een parkeergarage midden in het dorp wel zo’n
goed idee? Gaan we geen problemencreërend voor een nieuwe supermarkt?. Ik vind die hoort daar
niet. Het hele centrum wordt daardoor belast”. Dat de Molenhof wordt
opgeknapt vind ik een goede zaak
maar dan moet de ontsluiting wel
via de parkeergarage aan de Rondweg gaan lopen”, aldus Houmes
Voor de raad
Van Diemen van het CDA liet duidelijk weten dat zijn fractie vindt
dat dit soort grote besluiten door de
raad moeten worden goedgekeurd:
“Kleine zaken voor het college, grote voor de raad”, zo begon hij. “Wij
zijn blij met deze samenwerkingsovereenkomst met Hoogvliet. We
vragen ons alleen af of de andere plannen van Haitsmahof nog wel
doorgaan als Hoogvliet al gaat bouwen. Eet Hoogvliet straks niet het
grootste deel van de taart op?”
Vossesteijn van de CU/SGP was ook
wel blij met dit plan maar vroeg zich
af of het geheel nog wel overzichtelijk bleef: “Past nog een supermarkt
wel in de detailhandel visie en wordt
de verkeerdruk op Hofland niet te
groot?”, zo vroeg hij zich af.

Jac Dekker RVB: “ Lijkt wel of dit
plan door mijn kleine zusje is gemaakt”
bracht wel iets nieuws op tafel en
wel over betaald parkeren: “ het oude college had de neiging tot het invoeren van betaald parkeren en de
toenmalige raad wilde een onderzoek. Ons college wil geen betaald
parkeren tenzij de nadelen meer zijn
dan de voordelen. Ook Hoogvliet wil
het liefst vrij parkeren”.
Over de vragen of de andere plannen nu nog wel doorgang vinden en
hoe het zit met de verbinding van
de twee parkeergarages (die van de

Groot scholenproject levert prachtige verhalen op

Zevenhonderd kinderen
op Fort bij Uithoorn
Uithoorn - Op het Fort bij Uithoorn,
dat deel uitmaakt van de Stelling
van Amsterdam en in de volksmond
ook wel Fort Amstelhoek wordt genoemd, was het de afgelopen weken heel wat drukker dan normaal

op doordeweekse dagen. In het kader van het project ‘Historische verhalen’ van Kunst Centraal kregen
ruim 700 scholieren uit de groepen 7 en 8 van 17 basisscholen uit
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis tus-

sen 18 april en 20 mei een rondleiding op het fort. Die rondleidingen
werden onder meer verzorgd door
vrijwilligers van Historische Vereniging ‘De Proostdijlanden’.
In aanloop naar hun bezoek aan het

Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Hoek Bozenhoven/Croonstadlaan
in Mijdrecht

toen
Wethouder Palm: “Laten we hier blij
mee zijn”
Rondweg en die van Hoogvliet met
een verbinding onder de Dorpsstraat zei de wethouder: “Wat de
doorgang onder de Dorpsstraat betreft wil het college nog eens goed
nadenken en een terdege onderzoek naar doen. Daar willen we zeker nu nog geen besluit over nemen. Als hij later toch komt, betaald
Hoogvliet er een miljoen euro aan
mee, zo is afgesproken.”
Snel beginnen
“Het plan Molenhof en het plan
Haitsmahof zijn twee totaal verschillende plannen”, zo vervolgde de
wethouder. “Molenhof is privaat bezit. Bijna alle grond is al van Hoogvliet. Hij zou in feite al zondermeer
een grote supermarkt kunnen bouwen, zonder dit hele plan. Hij heeft
van ons alleen vergunningen nodig.
Het kost ons ook helemaal niets.
Het brengt geld op en deze opnemer geeft het aanzien van ons dorp
een fantastische oppepper.
Het plan Haitsmahof ligt wat moeilijker. Daar is een groot deel van de
grond van ons, de gemeente, een
deel van de eigenaar van de Lindeboom en er zijn nog delen in handen van particulieren. We moeten
niet willen dat deze plannen op elkaar moeten wachten. Deze ondernemer wil 15 tot 20 miljoen investeren in ons dorp, geeft daarvoor
een mooi winkelgebied, woningen
en een parkeergarage. Laten we
hier blij mee zijn”, aldus de wethouder. Er bleef onrust bij de aanwezige
raadsleden. Er volgde nog twee rondes, maar veel nieuwe vragen kwamen niet ter tafel.
Uiteindelijk werd besloten dat het
naar de meningsvormende raad van
26 mei gaat. We zijn benieuwd wat
de raad in haar totaliteit hierover te
melden heeft. Het zal vast weer een
hele lange avond worden.
Fort bij Uithoorn lazen de leerlingen het boek Oorlog zonder vader
van Martine Letterie en hadden zij
een ontmoeting met de schrijfster.
Ook lazen de deelnemende scholieren het speciaal voor dit project geschreven verhaal. De Hoflandsche
molenaar, naar aanleiding waarvan
zij na hun bezoek aan het fort hun
eigen historische verhaal gingen
schrijven.
Dagboek
Het is de bedoeling dat ieder kind
een dagboekfragment schrijft, dat
verteld wordt door een van de personages uit het verhaal over molenaar Hermanus Vermeij. Deze molenaar moest in maart 1888, samen met zijn vrouw en vijf kinderen, zijn woning in de Hoflandsche
molen verlaten omdat die gesloopt
zou gaan worden. Voor de bemaling van de achterliggende polder
was de molen niet echt meer nodig
en omdat het Ministerie van Oorlog
de verdedigingslinie achter de molen wilde versterken, werd de grond
waarop de molen stond aangekocht
en de molen zelf vervolgens gesloopt. De mooiste verhalen die de
basisscholieren schrijven, worden
gebundeld in een speciaal leerlingenboek. Dat ontvangen alle deelnemers in de laatste week van juni. Voor de school met het winnende
verhaal wordt die presentatie extra
feestelijk. Op wat voor een manier
dat zal gebeuren, blijft nog even een
verrassing. Tijdens het evenement
Stelling Nemen, dat in september
2011 wordt gehouden op de zes
forten die de gemeente De Ronde
Venen na de fusie met Abcoude en
Baambrugge rijk is, zal burgemeester drs. M. Burgman op zaterdag 10
september decoraties uitdelen aan
de leerlingen die de mooiste verhalen hebben geschreven. Meer informatie over dit evenement vindt u op
www.stellingnemen.nl.

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

Zaterdag 21 mei

Willeke Smit in de Janskerk
Mijdrecht - Een nieuwe naam in
onze serie orgelconcerten. Willeke
Smits uit Maarssen heeft nog niet
eerder een concert gegeven op dit
orgel. Een gebeuren om met spanning naar uit te zien.
Willeke Smits studeerde orgel, koordirectie, kerkmuziek en piano in
Utrecht, Amsterdam en Den Haag.
Ze heeft een uitgebreide concertpraktijk, waarin uitdagende programmering centraal staat en concerteert zowel solistisch als in ensemble verband.
Willeke is cantor-organist van De
Rank in Nieuwegein-Zuid en vaste
organist van het monumentale Ruprecht-orgel van de Tuindorpkerk
in Utrecht. Ze is vaste dirigent van
het Toonkunst Dameskoor EigenWijs in Amersfoort en het Nieuwegeins Kamerkoor. Zij heeft een uitgebreide privé lespraktijk voor piano
en orgel in Maarssen en werkt als
docent piano bij de Scherpenzeelse
Muziekschool SMS. Ook is zij cultureel adviseur van de zondagmiddagconcerten in de St Willibrordkerk in Utrecht.
Het programma is specifiek afgestemd op de mogelijkheden van

dit prachtige Bätz-orgel en omvat
werken van Bach, Böhm, Bruhns,
Mendelssohn Bartholdy, Reger en
Walther. Wilt u meer weten? Kijk op
www.willekesmits.nl.

2e katern
“Het zou leuk zijn als alle bezoekers in het blauw komen”

Dresscode Blue Moves You
met top DJ’ s op Raadhuisplein

Laatste kamp Veenzijdeschool
Wilnis - Woensdag 18 mei vertrekt
de Veenzijdeschool voor de allerlaatste keer naar hun kampadres.

De weergoden lijken deze groep
8-ers goed gezind en zij zullen er
dan ook een mooi kamp van ma-

ken. Op donderdagavond zal er een
bbq reunie zijn voor alle oud leerkrachten.

Verzilver uw Klinkende Munten woensdag 18 of zaterdag 21 mei:

Volop prijzen bij muntenspel
in Winkelcentrum Zijdelwaard!
Uithoorn - Zaterdag 14 mei j.l. was
de eerste dag dat de klanten van
winkelcentrum Zijdelwaard hun
van de winkeliers ontvangen muntjes van het Klinkende Muntenspel
konden verzilveren in de Klinkende Muntenzuil! Tegen inlevering van
drie muntjes kreeg men een echte
Klinkende Munt. Deze munt werd in
de Klinkende Muntenzuil gegooid
en als de sirene begon te loeien had
je prijs! Die prijs kon een envelop
met een dagprijs zijn of een uitnodiging voor het finalespel op zaterdag 21 mei om 16 uur. Ook als de sirene niet ging was er voor alle deelnemers toch een leuk presentje in
de vorm van een big shopper van
C1000 of een grote zak chips. Vele
klanten van winkelcentrum Zijdelwaard waagden de gok en leverden
hun muntjes in. Er stond de gehele
dag een aardige rij voor de zuil.

Klinkende Munten nog inleveren bij
de Klinkende Muntenzuil op woensdag 18 mei en zaterdag 21 mei.
Waag ook de gok en lever uw muntjes in op woensdag 18 mei tussen
12.00 tot 18.00 uur of zaterdag 21
mei van 10.00 tot 15.00 uur. Tegen
inlevering van driemuntjes ontvangt
u een echte Klinkende Munt (deze
munten zijn geslagen bij De Munt
in Utrecht). Deze echte munt wordt
vervolgens in de zuil gedeponeerd
en u ziet dan direct of u gewonnen
heeft of niet. Als de sirene afgaat
heeft u een prijs gewonnen! Dit kan
een dagprijs zijn of een uitnodiging
om deel te nemen aan de finale op
zaterdag 21 mei om 16.00 uur.
Gaat er een lamp branden op de zuil
dan heeft u geen grote prijs maar
ontvangt u toch een klein presentje van de presentator. Meedoen is
dus altijd prijs! Natuurlijk kan ieder-

een zo vaak meedoen als hij maar
wil, maar wel tegen inlevering van
drie muntjes.
Finaleprijzen, dagprijzen en giveaways ter beschikking gesteld
door de Zijdelwaard-winkeliers
Zowel de finaleprijzen, de dagprijzen als de give-aways worden ter
beschikking gesteld door de winkeliers van Zijdelwaard. Er zijn bijna
150 dagprijzen! Dat maakt de kans
om een prijs te winnen erg groot!
En dan gaat het om prijzen als cadeaubonnen van 25 euro van Kapper Joepsze, cadeaubonnen van
25 euro van Boetiek de Boet, een
heerlijke aardbeienslof van bakkerij Hulleman en nog veel meer! Maar
er kunnen ook nog 37 enveloppen
worden gewonnen voor deelname
aan de finale op zaterdag 21 mei om
16.00 uur. In de finale kunnen mooie
prijzen gewonnen worden. Zoals
twee keer een minuut gratis winkelen bij C1000! Of een mooie zeefdruk van Donna Corbani ter waarde van 250 euro die ook door C1000
ter beschikking wordt gesteld. Maar
ook een chocoladefondue voor 4
personen in de nieuwe tearoom van
Perlo Plaza ter waarde van 50 euro, een reischeque van 50 euro van
Thomas Cook Reisbureau, een zonnebril van Pearle, boodschappenpakket van Albert Heijn ter waarde
van 25 euro enzovoorts! Alle te winnen prijzen staan op de grote Abri
bij de Klinkende Muntenzuil in winkelcentrum Zijdelwaard. Meedoen
met het Klinkende Muntenspel is altijd prijs, want er zijn ook duizenden
kleine presentjes voor iedereen die
zijn muntjes inlevert!

Regio - Tot een heus festivalterrein wordt het Raadhuisplein te
Aalsmeer op zaterdag 28 mei omgetoverd en wel voor een uniek evenement: Dresscode Blue Moves
You. Bijna twee jaar is de achtkoppige organisatie bezig geweest om
alles rond te krijgen voor dit feest
met top-DJ’s in het centrum, waarvoor de opbrengst bestemd is voor
Fight Cancer, de jongeren afdeling van de kankerbestrijding. Een
op de drie mensen krijgt te maken
met deze slopende ziekte in zijn of
haar directe omgeving en voor onderzoek ter bestrijding is veel geld
nodig. Dresscode Blue Moves You
vraagt om bewustwording bij jongeren, maar wel op een vrolijke, ongedwongen wijze. Kom ‘gewoon’ mee
feesten, dansen en genieten van de
muziek en je steunt Fight Cancer al.
De opbrengst van de kaartverkoop
gaat namelijk 1 op 1 naar het goede doel. Het feest begint om 20.00
uur, duurt tot 01.00 uur, is bedoeld
voor iedereen vanaf 18 jaar en kaarten kosten in de voorverkoop 15 euro per stuk. Wie in de voorverkoop
een kaart koopt, bespaart niet alleen 2,50 euro, maar krijgt tevens
voorrang bij de kassa’s. Wachten in
de rij, is er niet bij. Er mogen maximaal 1.250 kaarten verkocht worden, dus wacht niet te lang!
Sfeervolle aankleding
Het idee voor Dresscode Blue ligt
bij Harold Ofman. Her en der polste
hij kennissen en vrienden en kreeg
heel veel enthousiaste reacties. Samen met Gea Peek, Fred Wieringa,
Peter Sparnaay, Jan van Schuppen,
Frank Keijzer en Tom en Merel Meijer ging hij aan de slag voor verdere
uitwerking. Er moest onderhandeld
worden met de gemeente voor de
benodigde vergunning, er werden
sponsors gezocht, DJ’s gevraagd en
natuurlijk is een plan gemaakt qua
aankleding van het plein. “Het wordt
een sfeervolle aankleding, compact
met parasols en partytenten, een
lichtkooi van 10 bij 3,5 meter met lasershows, een lange barruimte met
een ruim assortiment en een snackwagen op het binnenterrein. Voor
het gemeentehuis wordt een grote fietsenstalling ingericht. Parkeren kan op het Praamplein, maar we
raden bezoekers aan zoveel moge-

lijk op de fiets te komen”, aldus het
achttal. Allen geven aan dat heel
veel tijd en energie in het feest is
gestoken, maar met plezier. “Je bent
op een andere manier met een goed
doel bezig. Het voelt echt beter dan
gewoon een paar euro in een collectebus doen. En de reacties van
iedereen zijn ook zo enthousiast. We
hebben al veertig vrijwilligers, maar
meer zijn welkom. Verder heeft de
vrijwillige brandweer toegezegd
aanwezig te zijn en alle DJ’s werken
belangeloos mee.”
DJ’s Roog, Raymundo
en The Flexican
De DJ’s, die naar Aalsmeer komen, genieten (inter)nationale bekendheid. DJ Roog is bijvoorbeeld
net terug uit Amerika, The Flexican
wordt Holland’s finest DJ genoemd,
DJ Raymundo kreeg onlangs de Escape moeiteloos vol en DJ Misja
Helsloot staat op nagenoeg elk
groot festival achter de draaitafels.
Lokale DJ’s gaan ook van zich laten horen, alle drie genieten overigens al behoorlijke bekendheid in
Aalsmeer en verre omgeving: DJ’s
Nista, Chillz en Francklin McKoy
weten wat feesten is! Hou er overigens wel rekening mee dat er een
zogenaamd zero tolerance beleid
geldt. Geen drugs, fouilleren bij de
ingang en beveiligers zowel binnen
als buiten het terrein in ruime mate
aanwezig. Dit strakke beleid wordt
overigens op ieder festival gevoerd.

Harold Ofman tot slot: “Het zou leuk
zijn als alle bezoekers in het blauw
naar Dresscode Blue Moves You
komen, maar ach, een spijkerbroek
is ook blauw.”
Aterparty en voorverkoop
Om 01.00 uur gaat op het Raadhuisplein de muziek uit, maar wie verder wil feesten is welkom voor een
echte afterparty in café Joppe in de
Weteringstraat met de DJ’s Chillz, Francklin McKoy en Jamosquad.
Voorverkoopadressen voor kaarten zijn: Hartelust aan de Oosteinderweg, Intersport Duo in de Ophelialaan, café Joppe in de Weteringstraat, kapsalon Meijer in de Dorpsstraat, foto De Boer in de Zijdstraat
en Gall en Gall in winkelcentrum
Kudelstaart. Aanmelden als vrijwilliger kan bij Tom Meijer via 0297325481.

Exclusieve meet and greet with Theo
Uithoorn - Ook zo benieuwd naar
de nieuwste collectie van Theo?
Dan is er 20 mei een unieke gelegenheid voor een exclusieve ‘meet
and greet’ met Theo. Onze adviseur
uit Antwerpen - die vanaf 16.00 uur
aanwezig is - heeft dan de complete collectie van zowel Theo als Eyewitness bij zich. Als een echte Theo
lief-hebber weet u dat Theo staat
voor exclusief, origineel en eigen-

tijds. Maar wat is er leuker om naast
de modellen van Theo ook nog de
originele, inspirerende en ontwapende culinair kunstenaar Mik le
Chef in huis te hebben! Kortom, een
topavond om niet te missen!
Fantastisch vorkjesbuffet met culinair kunstenaar Mik le Chef Mik le
Chef zal u verrassen met een fantastisch vorkjesbuffet, en natuurlijk
een heerlijk glaasje wijn. Zo heeft

u alle tijd voor het bekijken van de
collectie. U zult op een zeer aangename en smakelijke manier geinspireerd worden door Theo en
Mike. Natuurlijk krijgt u gewoontegetrouw 10% korting als u deze dag
een montuur van Theo of Eye-witness aanschaft.
We zien u graag op 20 mei in onze
winkel in Uithoorn, Sijbrants & van
Olst Speciaaloptiek | Marktplein 21.

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

Papiercontainer is geen stortplaats voor bouwafval!
prima
verbouwd
maar vervolgens al
het puin in de papiercontainer gestort. Lekker makkelijk dat scheelt
weer een ritje naar
de gemeente werkplaats die daarvoor
speciaal is ingericht…
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Mijdrecht - De Mijdrechtse Hockey Vereniging is afgelopen week door SITA gebeld met
de mededeling dat de papiercontainer gebruikt is al stortplaats voor bouwafval.
Iemand heeft zijn badkamer waarschijnlijk

Wat betekent dat
voor de vrijwilligers
van de Hockey Vereniging: dat die op
zaterdagochtend
met vier man
2 1/2 uur bezig zijn
geweest om dit
weer uit de container te halen en
vervolgens is de gemeente zo aardig om het weer op te halen en
af te voeren.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Als wij namelijk SITA het n puinafval laten sorteren,

krijgt de HVM de rekening hiervan gepresenteerd die veel hoger is dan de opbrengst van
een volle papiercontainer.
Gebruik a.u.b. de container waarvoor hij is:
oud papier (en niet voor andere zaken!)
Hockey Vereniging Mijdrecht

Donateursconcert:

Viribus Unitis’ s got talent
Wilnis - Muziekvereniging Viribus
Unitis uit Wilnis geeft op 28 mei a.s.
haar jaarlijkse donateurs concert.
Voor de pauze biedt Viribus Unitis
een programma vol originele fanfare muziek. Centraal staat het muziekstuk Fleodrodum van de nederlandse componist Eric Swiggers. Dit
stuk werd afgelopen april gekozen
als verplicht werk voor de Nederlandse fanfare kampioenschappen
. Nu zal Viribus het stuk voor het
eerst ten gehore brengen. Naast het
fanfare orkest zal ook het jeugd orkest en de slagwerk groep laten horen wat zij hebben geleerd het afgelopen jaar. Na pauze is er voor het

thema “Viribus got talent” gekozen.
U kunt genieten van diverse solistische optredens, zowel van individuele muzikanten als complete instrumentsecties. Om u een idee tegen:
De trompet sectie brengt haar eigen
versie van het bekende Bugler’s holiday en de slagwerk sectie is een
grote uitdaging aangegaan door de
soleren met maarliefst 3 drumstellen
in het swingende Tribute to Gerswin.
Komt u naar ons luisteren? Het concert wordt gehouden in de Culturele zaal van Dorpshuis de Willisstee
aan de Pieter Joostenlaan te Wilnis
en begint om 20.00 u. De toegang
is gratis.
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Jazz zangeres Laura Fygi
overweldigt in De Boei

Argon na verlies met lege
handen

Vinkeveen - Dat het momenteel
moeilijke tijden zijn voor de cultuursector, zal menigeen niet onopgemerkt zijn gebleven. Dat muzikanten steeds vaker voor een half gevulde zaal spelen, is helaas vandaag
de dag een feit. Maar wanneer Laura Fygi haar opwachting maakt, lijkt
deze crisis in de muziekwereld niet
te bestaan, zelfs niet op vrijdag de
dertiende. Jazzliefhebbers uit alle
hoeken en gaten van ons land wisten vrijdagavond De Boei in Vinkeveen te vinden om deze zangeres van internationale allure eindelijk een keer weer in Nederland te
zien optreden. Onder de bezielende begeleiding van René van Beeck
op contrabas, Chris Strik op drums,
Hans Vroomans op piano en Ruud
Breuls op trompet verpletterde Laura Fygi de ruim tweehonderd bezoekers met haar warme interactie, haar zeer aangename verschijning en haar diepe stem. Ze nam
haar gasten mee op wereldreis door
Frankrijk, Italië, Brazilië en Amerika,
maar bracht ook een lekkere mee-

Mijdrecht - Argon had nog maar
één puntje nodig om de nacompetitie te halen, FC Almere was al wekenlang de achtervolger met een
punt verschil, maar zaterdag sloeg
het in minuut 87 toe, een vrije trap
vonniste Argon en daarmee kwam
er een abrupt einde aan een competitie die tot de laatste wedstrijd
spannend bleef.
Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, al sloeg in de eerste helft de
balans licht over naar Argon. Na een
kwartier was er mogelijkheid voor
Argon, een schot van Albert Mens
werd door de keeper met moeite
gered. Een afstandschot van Remco von Lindheim ging via lat en keeper over, de hoekschop die daarop
volgde werd een prooi voor de Almere sluitpost. Vervolgens was er
een mogelijkheid voor FC Almere,
een vrije trap werd vlak bij doel in
het zijnet gekopt. Vlak voor rust ontfutselde Patrick Berkelaar z’n verdediger de bal maar zijn actie leidde
slechts tot een hoekschop die vervolgens werd genomen door Stefan
Tichelaar en door Christiaan Winkel
over de kruising werd gekopt.

zinger in het Nederlands waar de
zaal enthousiast in opging. Met het
Franse ‘C’est Si Bon’ mocht het publiek de echo meezingen, maar pas
nadat Laura Fygi de zaal streng had
toegesproken toen dat niet voldoende naar haar zin uit volle borst ging.
Regelmatig
Haar plaats in de spotlights stond
ze regelmatig af aan pianist, drummer, trompettist en bassist die allen net zo goed tot de Nederlandse top behoren. Tijdens deze fantastische muzikale intermezzo’s bekoorde Laura haar publiek met het
buikdansen dat ze van haar Egyptische moeder meekreeg, bewegingen waarmee ze op haar vijfenvijftigste nog menig jongeman in de
zaal wist te beroeren.
Klapstuk van de avond was het
nummer ‘Fever’ dat heel klein werd
gebracht, louter onder begeleiding
van contrabas en drums. Chris Strik
liet hierin zien waarom hij een van
de meest gevraagde jazzdrummers

in Nederland is; de zwoele staccato zang van Laura ondersteunde
hij in stoere roffels met de handen,
waarmee hij het nummer een extra
dimensie gaf. Erna greep hij direct
naar zijn zakdoek om de zweetparels van zijn blote hoofd te vegen.
Dit deed hij niet vanwege de inspanning, maar omdat Laura Fygi
hem met haar ‘Fever’ behoorlijk had
weten te verhitten. Klaarblijkelijk
gold dat ook voor de zaal, want het

applaus na dit nummer klonk oorverdovend. Met ‘Formidable’ sloot
Laura Fygi haar Vinkeveens concert
af voordat ze zich naar de signeertafel begaf.
Een beter nummer had ze daarvoor
niet kunnen kiezen. De laatste song
van een fantastische avond betekende ook de laatste song van het
seizoen van Stichting Cultura; een
uitsmijter van hoge kwaliteit en veel
gezelligheid, met recht formidabel.

Actie
De tweede helft was de eerste actie voor Argon, een hoekschop van
Tichelaar werd door Albert Mens
rakelings over gekopt. Even later
kwam Berkelaar tussen twee spelers ten val maar scheidsrechter
Budding zag hier geen overtreding

Sterren stralen bij Eliboe Scouting
Vinkeveen - Afgelopen Zaterdag
was het dan zover Scouting Eliboe
vierde zijn 65-jarige bestaan met
een wervelende show in schouwburg Amstelveen. Het was een lange dag zeker voor de aller kleinste
in onze groep vanaf 5 jaar, maar ze
hebben zich er goed doorheen geslagen. De club was al vroeg aan-

wezig in de schouwburg en elk onderdeel kreeg een kleedkamer aangewezen, waar van uit zij zich konden voorbereiden op de show. We
voelden ons echte artiesten kleedkamer met van die spiegels met
lampjes “gaaf”. Om 11.30 uur begonnen de repetities en ieder onderdeel gaf zijn of haar kunnen prijs

op het immense podium. Zang Dans
alles kwam aan bot, er was zelfs een
eigen Eliboe band. Na de repetities
was het gelijk weer klaar staan want
de eerste show begon om 15.00 uur.
Het verliep allemaal gladjes waarna de maaltijd prima smaakte. De
kleintjes hadden hierna even een
rust uurtje in de slaapzak in de

in. Vervolgens verdween een mogelijkheid voor Almere naast het Argondoel. Weer was er een hoekschop voor Argon maar ook nu mikte Albert Mens iets te hoog. Met
nog twintig minuten op de klok
profiteerde Almere van de slordige dekking in de defensie van Argon en scoorde de 0-1. Inmiddels
was René Legters in het veld gekomen voor Bas de Graaff, en hij was
het die voor de gelijkmaker tekende. Een uittrap van Bas van Moort
werd doorgekopt door Mens en vervolgens met een prachtig schot onhoudbaar ingeschoten 1-1. De slotfase werd spannend, Berkelaar mikte iets te hoog en even later werd
zijn schot met enige inspanning van
de doelman tot hoekschop verwerkt.
Met Adil Kamil voor Alan Doorson
ging Argon de slotfase in. Drie minuten voor tijd kreeg Almere een
vrije trap op de hoek van het strafschopgebied, de muur werd opgesteld maar dat was voor de schutter van Almere geen enkele belemmering om de bal bij de vrijgelaten tweede paal in te schieten 1-2.
Daarna probeerde Argon nog tot
scoren te komen, maar het was te
laat en zo kwam er een abrupt einde
aan deze leuke competitie.
WV-HEDW is de kampioen, TOV, Altius en FC Almere gaan de nacompetitie in.
De bloemen waren voor FC Almere,
maar of dat zo gepland was, het was
in elk geval wel gemeend.

kleedkamer, maar van rusten kwam
weinig want wanneer mag je nu in
een schouwburg overal komen. Het
was een gezellige boel. Om 20.00
uur begon de tweede en laatste
voorstelling.
Ook deze verliep goed en een staande ovatie was het gevolg. En na deze ervaring ging iedereen weer tevreden huiswaarts, alwaar nog lang
over deze fantastische dag zal worden gesproken. www.eliboe.nl

Atlantis 2 verliest punten

Esmée en Esmee halen geld op
voor het Johannes Hospitium
Wilnis - Een aantal weken geleden
zijn de 8-jarige klasgenootjes Esmée en Esmee uit Wilnis begonnen
met geld op te halen voor het Johannes Hospitium in Wilnis. Ze hebben statiegeldflessen opgehaald,

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 thuis tegen
DKV 2 uit IJmuiden. Voorafgaand
aan de wedstrijd stond Atlantis onderaan en DKV met twee punten
meer één plaats hoger. Voor beide
ploegen was dit dus een wedstrijd
om te winnen. Voor Atlantis 2 was
het zaak punten te pakken om van
de degradatie positie af te komen.
Atlantis 2 begon in de gebruikelijke
opstelling, met de wijziging dat Alex
van Senten op de plek speelde van
de geblesseerde Peter van der Wel.
Ondanks dat het team voor de wedstrijd klaargestoomd en op scherp
werd gesteld door coach Petra Taal,
was DKV 2 het team met het initiatief. DKV liep snel uit naar een 5-0
voorsprong en Atlantis 2 liet zich
overbluffen in deze fase.
Maar Atlantis rechtte de rug en
scoorde eindelijk hun eerste goal.
Beide ploegen scoorde nog een
keer waardoor Atlantis 2 met een
6-2 achterstand de rust in ging. De
teleurstelling en boosheid was aanwezig bij de Mijdrechtse formatie. Petra Taal gaf aan dat de wedstrijd nog niet gespeeld was en de
ploeg moest blijven knokken. At-

lantis 2 begon met goede moed aan
de 2e helft, echter DKV 2 was niet
van plan Atlantis hoop te geven. Zij
scoorde snel twee keer. Het gat van
zes punten was geslagen en helaas kon Atlantis 2 dit gat niet meer
overbruggen in de 2e helft. Met een
eindstand van 14-8 werd een pijnlijke nederlaag geleden door het door
de Rabobank gesponsorde team.
De teleurstelling was enorm na de
wedstrijd. Eerder in de competitie
was het al duidelijk dat dit een belangrijk duel was voor Atlantis 2 om
degradatie te ontlopen, helaas werd
deze kans niet gepakt. Maar degradatie kan nog worden afgewend!
Komende zaterdag speelt de ploeg
thuis tegen OVVO 4, die net als DKV
2 ook op twee punten meer stond
dan Atlantis 2, en OVVO wist ook
niet te winnen afgelopen zaterdag.
Waardoor aanstaande zaterdag
Atlantis 2 wederom een zeer belangrijk duel zal spelen om punten
te pakken.
Atlantis 2 zal dan scherp moeten
zijn en hard moeten knokken voor
de punten.
Dus kom de ploeg komende zaterdag thuis aanmoedigen voor de
broodnodige punten!

koeken verkocht en met een zelfgemaakte collectebus gecollecteerd.
Afgelopen woensdag hebben zij
het opgehaalde bedrag van 75 euro
persoonlijk overhandigd op het Johannes Hospitium.

Beuving Sport in de prij zen
Mijdrecht - Zondag 15 mei j.l. werd
er in Etten-Leur The JB Cup en Walter’s Benelux Cup gehouden. Deze georganiseerd door Marcel Honingh en Walter v.d. Branden van de
NBPF Het was een beginners (C)
en een gevorderd (A) wedstrijd met
maar liefst 67 deelnemers! Dit is een
geweldige opkomst Van Beuving
Sport deed Valery Coutinho en Jeroen van Geem mee. Jolanda Beuving (Bondscoach dames en bestuurslid EBPF woman comité) begeleidde Sandra, Imro, Edith, Monika, Claudine, Rene, Joey en Ineke ook voor deze wedstrijd. Het was
een ware strijd, alle atleten waren
gewaagd aan elkaar! Sportiviteit en
gezelligheid stonden voorop! Valery

behaalde in de Fitness Aerobics (dit
is met een routine waar je spagaat,
split, high kicks, balans, en kracht
moet laten zien in 1 minuut) een 1e
plaats! Jeroen van Geem behaalde een 3e plaats in de Classic BB
(Dit gaat om je lengte en gewicht, je
mag maximaal +5 kilo bij je lengte
optellen zodat de kansen eerlijk zijn)
Sandra 2e, Monika 3e, Edith 4e, Ineke 1e, Joey 2e in de Bikini klasse,
Claudine 1e in de Body Fitness, Imro
3e in de Classic BB en Rene een 3e
plaats in de tot 90 kg.
Op naar de EK in Hongarije waar 5
atleten ons land vertegenwoordigen
bij de EBPF in het weekend van 10
juni 2011 (pinksterweekend).

Eindelij ke een visboer
voor Wilnis
Wilnis- Vanaf deze week staat er
elke dinsdag een visboer in Wilnis-dorp. Meer dan een jaar heeft
de ondernemersvereniging gestre-

den om een vergunning en eindelijk is het een feit. Dinsdag konden
de ondernemers een haring happen
bij Allie’s Vishandel

ARGON F11 superteam
Mijdrecht - Afgelopen zondag mochten Tycho, Max, Tim, Pablo, Layomi, Wesley en Cas van de
UEFA-CUP aantreden voor hun
thuistoernooi. Voor de eerste keer
mochten de jongens op een half
veld spelen en hadden ze ook een
keeper nodig. In de geleende shirts

van de E3 vlamde ze over het veld.
Ze wisten twee wedstrijden gelijk te
spelen, een te winnen en een te verliezen.
Zo kwam er een einde aan een
schitterend toernooi waar de jongens veel plezier aan hebben beleefd. Op nar volgende seizoen!!

Kampioenschap voor Atlantis F1!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis F1 een thuiswedstrijd tegen Blauw Wit F2 uit Amsterdam. Het hele voorjaarsseizoen
loopt al op rolletjes voor het jonge team uit Mijdrecht en daarom
zou deze wedstrijd het kampioenschap kunnen bezorgen. Daarvoor
moest er gewonnen of gelijk gespeeld worden in deze wedstrijd tegen de nummer twee van de competitie. Met de 5-0 overwinning tijdens de uitwedstrijd, had het team
er alle vertrouwen in dat dat wel
ging lukken.
Atlantis begon de wedstrijd met Felicia van Rossum, Ruben Gortenmulder (spelend als dame), Levi
van Walraven en Jeffrey Valentijn.
Aan het begin van de wedstrijd was
goed te merken dat de kinderen
wisten dat er vandaag iets op het
spel stond. Door spanning en zenuwen liet de F1 niet gelijk het spel
zien wat ze in al die andere wedstrijden hadden laten zien. Er werd wat
chaotisch gespeeld en er was iets
teveel onnodig balverlies.
Gelukkig wist het team zich snel te
herpakken nadat het eerste doelpunt viel. Vanaf dat moment speelde
Atlantis F1 weer met de kwaliteit die
de coaches Iris Facee Schaeffer en
Nancy Kroese altijd gezien hadden.
Met goed en snel samenspel vielen

de doelpunten als vanouds door de
mand. Er werd gerust met een stand
van 5-0 in het voordeel van Atlantis.
In de tweede helft kwam Olav Kuppens in het veld voor Levi. Verder
zou Jeffrey de tweede helft als dame spelen in plaats van Ruben.
Tijdens het tweede deel van de
wedstrijd kon Blauw Wit beter een
vuist maken tegen het sterke spel
van Atlantis. Doordat de Amsterdamse ploeg strakker verdedigde,
werd het overspelen lastiger. Atlantis F1 vond echter geheel uit zichzelf
het antwoord door meer met diepe
ballen te spelen. Er werd nog tweemaal gescoord, waardoor de eindstand op 7-0 in het voordeel van de
Mijdrechtse ploeg kwam te staan.
Het kampioenschap was binnen en
werd uitbundig gevierd door het
team, de coaches en het massaal
toegestroomde publiek.
Op het dakterras werd de F1 gehuldigd met bloemen, chips, drinken
en een mooie kampioensfoto. Helaas laten de medailles nog op zich
wachten tot het einde van het seizoen, maar voor Atlantis F1 kan het
seizoen niet meer stuk.
Volgende week speelt Atlantis F1
haar laatste wedstrijd van het seizoen. In Kockengen zal ESDO F3
haar opwachting maken. Atlantis hoopt dan het seizoen zonder
puntsverlies af te sluiten.
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Feestelijke uitreiking
diploma boekhouden

Regio - Ieder jaar zijn er weer leerlingen die in het kader van het vak
management & organisatie de uitdaging aangaan, om naast het reguliere schoolwerk, een examen te
doen in het vak boekhouden. Dit
jaar hebben 47 leerlingen van zowel Havo als Atheneum op 15
maart geprobeerd met het examen
elementair boekhouden van de Associatie Praktijkexamens hun inzicht en marktwaarde te versterken.
Verheugd
Het Veenlanden college is zeer verheugd met het grote aantal geslaagden met een waardevol extra
diploma dat gebruikt kan worden
bij tijdelijke bijbanen tijdens het studentenleven of als voorspong, misschien zelfs vrijstellingen bij vervolgopleidingen of, in samenhang
met kennis uit het vak management
& organisatie, bij het opstarten van
een eigen onderneming! We feliciteren alle leerlingen, geslaagden
met het behaalde resultaat en gezakte leerlingen met de moed naast
het vele werk deze uitdaging te zijn
aangegaan. Vanzelfsprekend worden alle leerlingen veel succes gewenst met het nadereind eindexamen! De begeleidende docenten,
de heren Flor en Kastelein, zijn erg
trots op het behaalde resultaat.

Lente wandeling langs
Zijdelmeer
Uithoorn - De natuur is na de rustperiode van de winter weer volop tot
leven gekomen. De dagen worden
langer, de temperatuur stijgt, je ruikt
en ziet het frisse groen: het is lente!
Daarom een lentewandeling rond
het Zijdelmeer in Uithoorn op zondag 22 mei. Het Zijdelmeer is een
van de oudste natuurlijke veenmeren van Noord-Holland en een bijzonder stukje natuur midden in Uithoorn.
Tijdens de wandeling wijzen IVNnatuurgidsen u op lentebodes, zoals speenkruid, paarse dovennetel en dotterbloemen. Ondertussen
heeft hopelijk de zang van de Tjiftjaf, de Rietzanger en de Zwartkop
al geklonken en zijn deze lentevo-

gels ook gezien! Maar er is nog veel
meer moois te zien en te horen: de
ganzen met hun pullen, het schorre
geschreeuw van de reigers die hun
nesten in de bomen van de Zijdelse
Zomp hebben. Heeft de IJsvogel de
winter overleefd en zullen we deze
mooie blauwe flits gaan zien?
Nieuwsgierig geworden naar al deze lentegeluiden en beelden, wandel dan mee! De wandeling duurt
ongeveer anderhalf uur.
We vertrekken vanaf het Gemeentehuis van Uithoorn om 10 uur. Aanmelden is niet nodig. Trek schoenen
aan die nat en vies mogen worden.
Kosten?Informatie bij IVN natuurgids Tinok van Hattum 0297-534562.

Workshops voor Vlinderbos
Wilnis - Woensdag 11 mei was
het weer zover: de jaarlijkse sportdag voor Jenaplanschool Vlinderbos
uit Wilnis. Het was nog even spannend in de dagen daarvoor of we
het droog zouden houden, het werd
uiteindelijk sportief weer met volop zon. De sportdag begon met een
gezamenlijke warming-up op muziek. Daarna kon het echte werk beginnen.
De onderbouw heeft zich uit kunnen
leven met hordelopen, jeu de boules, blikgooien, doelschieten en vele andere leuke spellen. De bovenbouw had het zwaar met o.a. tweeling voetbal, behendigheidsspel met
bekers en touwtrekken. Daarnaast
hebben de kinderen zich ook kunnen uitleven bij de workshops hardlopen, judo en zumba, deze workshops werden gegeven door sportieve ouders van de Vlinderbos.

28 mei a.s. in Uithoorn

Indonesische bazaar van
Stichting Marsiurupan
Uithoorn – Zaterdag 28 mei zal in
het aktiviteitencentrum de Scheg
in Uithoorn weer de jaarlijkse Indonesische bazaar worden georganiseerd door de Stichting Marsiurupan. De stichting Marsiurupan
houdt zich bezig met het ondersteunen van waterleiding projecten in
arme agrarische dorpen op Sumatra, circa 150 km van Medan verwijderd. Ze werken samen met grote NGO’s als Simavi. De kosten van
deze projecten bedragen ongeveer
12.000 euro, afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en grootte
van het dorp. De bevolking draagt
2000 euro bij en geeft een maandelijkse bijdrage waardoor het onderhoud van het systeem is verzekerd.
Het resterende bedrag wordt voorzien door Marsiurupan.

Om voldoende geld bijeen te brengen houdt de stichting Marsiurupan ondermeer jaarlijks een bazaar
in aktiviteitencentrum De Scheg, Arthur van Schendellaan 100 a te Uithoorn. Dit jaar zal deze op zaterdag
28 mei worden gehouden tussen 10
en 17 uur. We verkopen daar Indonesische maaltijden en heel veel
lekkernijen.
Er wordt muziek gespeeld door de
groep Gorga Batak, van oorsprong
uit Sumatra en er worden dansen
vertoond (batakdansen door de
groep Sironauli). Verder is er een
loterij met mooie prijzen. Ook is er
een rommelmarkt waar leuke spullen worden verkocht. De toegang is
gratis.
Ze hopen op veel bezoekers, zodat
het een gezellige dag wordt.

Tijdens de pauze werden alle Vlinderboskinderen getrakteerd op
een heerlijk ijsje aangeboden door
C1000 Wilnis. Reuze bedankt!
En zoals de traditie inmiddels voorschrijft, vond ook de estafette plaats.
Daarbij gaat het om “het gouden
stokje”; dit stokje hangt samen met
de foto van de winnaars een jaar
lang in de hal van de school. Dit
jaar is het gouden stokje gewonnen
door groep G. Jasmijn, Maud, Finley,
Levi, June, Thijs, Giovanni, Casper,
Luca, Ivo, Eva J., Eva v A. en Ilke met
een tijd van 2 minuten en 16 seconden. Van harte gefeliciteerd! De dag
werd afgesloten met de uitreiking
van de diploma’s en prachtige medailles aan alle kinderen. Alle leerkrachten, ouders en ouderraad ontzettend bedankt voor jullie inzet, en
natuurlijk C.S.W. en C1000 voor uw
bijdrage. De kinderen hebben een
fantastische dag gehad.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

MELKVEE IN JE TUIN!?

Elke voorzomer zijn er weer
hele hordes “melkkoeien” in
je tuin. Als de jonge takken
uitlopen zie je ze plotseling
weer, ’t begint met enkele.
Uit het niets komen ze tevoorschijn, alsof ze komen aanwaaien. Een paar dagen later
leven er al hele volkstammen
op de jonge scheuten. De
snelheid van hun voortplanting laat die van de konijnen
verbleken. Vooral bij warm
en vochtig weer gaat het
snel. Ze halen hun voedsel
uit de jonge takjes en blaadjes, alhoewel er ook planten
zijn die blijkbaar een vieze
smaak hebben. Daar zie je
ze nooit op, de bladluizen. Als
de aantallen zo groot worden
dat het een blauwe aanslag
lijkt, legt de tak het loodje, hij
verschrompelt.
Bladluizen steken hun zuigsnuit in de bastvaten van de
plant. Dat zijn hele dunne,
maar lange buisjes waardoor de plant de bij de fotosynthese gevormde suikers
vervoert. Dat ‘weten’ bladluizen en slurpen de suikers uit
de buisjes, echter veel te veel.
Ze hebben lang niet alles
nodig en moeten het teveel
weer zien kwijt te raken. Dat
‘plassen/poepen’ ze weer
uit door de lichaamsopening
aan de achterkant van hun
achterlijf. Deze uitwerpselen
noemen we honingdauw. Iedereen kent het wel als een
kleverig laagje op bladeren
of de auto als die onder zo’n

boom, bijvoorbeeld eik of
linde, met bladluizen staat.
Een ander insekt kent het ook,
de gewone straatmier zie je
altijd in de buurt van bladluizen rondzwerven. Zelfs loopt
hij erover heen. Daar trekken
de luizen zich niets van aan.
Met z’n voelsprieten kietelt hij
de luizen, waardoor ze sneller hun portie honingdauw
uitscheiden. We noemen dit
het melken van de luizen. De
mier slurpt dit op en neemt
het mee naar z’n nest. Het
is een vorm van symbiose,
dat is een samenleving van
twee verschillende soorten
organismen waarbij beide
voordeel hebben. De mier
krijgt suikers van de luizen,
maar geeft ondertussen bescherming aan de bladluizen
tegen roofdieren zoals het
ieveheersbeestje. Honingdauw is voedsel voor ze. Let
maar eens op mieren die op
een boomstam naar boven
gaan en die naar beneden
komen. Deze laatste hebben
een dikker achterlijf door de
genuttigde
honingdauw.
Sommige soorten mieren
brengen zelfs luizen naar
hun nest en in ondergrondse
kamertjes worden de luizen
gehouden als melkvee. Met
melk meer mans, geldt ook
voor onze mieren.
Gerrit Hiemstra
Lid IVN De Ronde Venen &
Uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Demonstratielessen bij
Kunstencentrum de Hint
Regio - Om de keuze voor muziekles wat makkelijker te maken, worden er in de week van 23 t/m 27 mei
voor een aantal cursussen demonstratielessen gehouden. Iedereen
kan zich hiervoor aanmelden per
mail (admin@dehint.nl) of telefonisch (0297-520110).

Gert Stronkhorst voor
vierde keer een tien
Uithoorn – Het gehakt van slager
Gert Stronkhorst moet toch wel van
een prima kwaliteit zijn, want maar
liefst voor het vierde achtereen volgende jaar is zijn gehakt bekroond
en gewaardeerd met een officiële
oorkonde.
Zijn gehakt, werd geheel onverwachts, gekeurd en scoorde maar
liefst een tien. Er werd gekeurd op
kwaliteit, versheid en hygiëne. Het is
nu het vierde jaar op rij dat het gehakt met een 10 wordt beloond, hetgeen zeker het vermelden waard is.

Gert Stronkhorst is heel blij met deze beoordeling van zijn ambachtelijke product. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Keurslagerorganisatie, de Vereniging van
Keurslager, Alle 555 vestigingen in
Nederland worden jaarlijks meerdere malen gekeurd. De keuring van
gehakt maakt deel uit van de jaarlijkse hygiënekeuring. Deze score bepaalt, samen met de resultaten van de formulekeuring, ons slager Gert Stronkhorst zich weer een
jaar Keurslager mag noemen en gezien zijn score is dat zeker het geval.

Het gaat om de volgende cursussen:
Muzikale Oriëntatie (6, 7 en 8 jaar)
- op woensdag 25 mei van
14.00-14.45 uur in Uithoorn
Suzuki-viool (4-8 jaar)
kind en ouder(s) samen les op:
- donderdag 26 mei van
17.00-18.00 uur in Uithoorn
Suzuki-blokfluit (4-8 jaar)
kind en ouder(s) samen les op:
- donderdag 26 mei van
17.10-17.30 uur in Uithoorn
Voorbereidend piano-onderwijs
(6 en 7 jaar, groep 3-4) op:

- woensdag 25 mei van
12.50-13.20 uur in Wilnis
- vrijdag 27 mei van
17.10-17.40 uur in Uithoorn
- woensdag 25 mei van
14.50-15.05 uur in Aalsmeer
Voorbereidend gitaaronderwijs
(6 en 7 jaar, groep 3-4) op:
- dinsdag 24 mei van
15.45-16.15 uur in Uithoorn
- dinsdag 24 mei van
16.25-16.55 in Aalsmeer
- woensdag 25 mei van
14.30-14.50 uur in Wilnis
Voorbereidend keyboardonderwijs
(6 en 7 jaar, groep 3-4) op:
- woensdag 25 mei van
14.10-14.40 uur in Aalsmeer
Adressen locaties:
Uithoorn: Pr. Christinalaan 120
Wilnis: Wagenmaker 99
Aalsmeer: 1e J.C. Mensinglaan 29
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Handbiker Jetze Plat pakt
brons in wereldbeker
Regio - Handbiker en UWTC-lid
Jetze Plat fietst al vanaf zijn zevende op zijn handbike met een grote droom, deelnemen aan de Paralympische Spelen. Jetze, nu negentien jaar oud, heeft dit jaar een grote stap gezet om deze grote droom
waar te maken.
Het internationale seizoen begon
helaas met pech in Duitsland, door
een gebroken ketting direct na de
start, gevolgd door een overwinning in een Nationale wedstrijd. Tijdens het paasweekeinde finishte
hij in Frankrijk op een derde plaats,
doordat hij de sprint te vroeg aantrok. Het zag er tot dat moment dus
naar uit dat Jetze weer een aantal stappen voorwaarts heeft kunnen maken deze winter, om klaar te
zijn voor het grote werk begin mei
in Sydney.
Op vier en zes mei mocht Jetze starten in z`n eerste Wereldbeker wedstrijd, helemaal aan de andere kant
van de wereld, in Sydney Australië.
Op vier mei ging hij van start voor
de wegwedstrijd. In de tweede ronde, na een heel aantal demarrages,
kwam hij vooraan in de strijd. De
kopgroep bestond naast Jetze uit
vier personen, een Amerikaan, Italiaan en een landgenoot. Het tempo lag erg hoog op het licht glooiende circuit, 8 kilometer lang kwam
de snelheid niet onder de 40 km/h.
Toen knapte het helaas bij Jetze,
waardoor hij zich noodgedwongen
terug moest laten zakken naar de
achtervolgende groep. Na 62 kilometer won hij gemakkelijk de sprint
van deze grote groep en finishte
daarmee op een zeer verdienstelijke vierde plaats. Op zes mei stond
de tijdrit op het programma, waar
hij normaal gesproken iets minder presteert dan in een wegwedstrijd. Maar dit keer ging het per-

fect, hij finishte na 16,5 kilometer
met een gemiddelde van 36,5 km/h.
Dit was goed voor een 3e plaats!
Dit betekende niet alleen zijn eerste podiumplaats in een belangrijke grote internationale race, maar
ook een nominatie voor Londen
2012 en een A-status bij de NOCNSF. Jetze heeft daarmee op fantastische wijze een enorme stap richting de Paralympische Spelen in
Londen gezet. Meer informatie over
Jetze is te vinden op zijn website
www.jetzeplat.nl .
Veteranen
Op zaterdag 14 mei stonden UWTC
renners Nico Fokker en Guus Zantingh aan het vertrek van de omloop
van Hierden voor veteranen 60+,
meetellend mee voor het KNWU
Master klassement. Doordat er veel
wind stond op het parcours en er
volop werd gedemarreerd viel het
peloton als versnel in stukken uiteen. Hierdoor ontstond er een kopgroep van 18 renners met daarbij
Guus Zantingh.
Uit de kopgroep moest de winnaar
komen, omdat er geen renners wisten te ontsnappen. De wedstrijd
werd gewonnen door Albert Raven
een renner die maar enkel maanden
per jaar in Nederland verblijf, omdat hij in Columbia woont en werk
en daar zijn wielerwedstrijden rijdt.
Guus Zantingh behaalde in deze
sterk bezette en zware wedstrijd een
mooie 2e plaats.

Ton Duivenvoorden wint
Chateaudun

Mixtoernooi bij
De Vinken

Aanvangstijd
Het
minimaximixtoernooi
vindt 18 juni in de middag
van 12.00-16.00 uur plaats.
Aansluitend is rond half zes
de barbecue. Het is een toernooi waaraan iedereen kan
meedoen, van groot tot klein,
van jong tot oud. Teams kun-

plaats. Ben de Bruin en Gijs Kostman konden zich niet in de prijzen
rijden.

De 6 renners werkte goed samen en
bouwde een mooie voorsprong op
en de 6 werden niet meer achterhaald. Op 300 m. van de finish ging
Karel Teeuwen de sprint aan en al
probeerde Guus Zantingh hem nog
te passeren, helaas lukte dit niet en
moest hij voor de tweede keer dit
weekend genoegen nemen met een
verdienstelijke 2e plaats. De UWTC
renners Nico Fokker en Theo Oudshoorn eindigde in het peloton. Vervolgens waren de 50+ veteranen
aan de beurt met de UWTC renners
Ben de Bruin, Gijs Kostman en Rene Wiebes.

Amateurs
Op zaterdag 14 mei stond een wedstrijd voor amateurs op het programma in de achterhoek. In het
plaatsje Wichmond was een mooi
parcours uitgezet.
De wedstrijd was druk bezocht, er
stonden ongeveer 100 man aan de
start. Het tempo lag erg hoog en
het leek een lange tijd op een eindsprint uit te draaien, vooral omdat
het peloton alle vluchtpogingen teniet deed.

Vroeg in de wedstrijd ontstond er
een kopgroep van 10 renners met
helaas geen UWTC renners erbij. De
10 renners werden niet meer achterhaald en de wedstrijd werd gewonnen door Hans Lap. Rene Wiebes won de eind sprint van het peloton en behaalde hiermee een 11e

Een ronde voor tijd gingen er toch
2 renners op avontuur. Henk de
Jong zat helaas klem in het peloton en kon niet gelijk meespringen.
Een halve ronde later waagde hij
wel de gok en maakte met succes
de sprong. Een van de twee eerdere vluchters kon worden bijgehaald,
maar Henk kwam net te laat voor
de zege. Een welverdiende 2e plek
was zijn deel.

nen bestaan uit ouders met
kinderen, volwassenen, bedrijven, vrienden en vriendinnen, andere sportverenigingen, alles is mogelijk!
Al vele tientallen jaren is
het mixtoernooi het moment voor Vinkenleden om
hun niet korfballende vrienden en kennissen het geliefde spelletje mee te laten spelen. Voor velen een uitdaging,
voor sommigen een hele belevenis. Voor iedereen een
leuke happening.
De kosten voor de barbecue
beperken zich tot tien euro
per volwassene en vijf euro
per kind. Inschrijfkosten voor
de teams zijn niet verschuldigd.
Opgeven van teams kan door
een e-mail te sturen naar:
minimaximix@hotmail.com of
een opgavenformulier in te
leveren bij Femke Kamminga,
Snippenlaan 34 in Vinkeveen.

Vijf finalisten voor UWTC
tijdens BMX TopCompetitie
Regio - Afgelopen weekend, 14 en
15 mei, is in Heiloo de 2e TC verreden onder zeer gunstige weersomstandigheden. De regen die voorspeld werd kwam alleen zaterdag
tijdens de time-trail.
Af en toe wel veel wind wat het
springen wel lastig maakte. Ook
veroorzaakte de wind in de halve finale’s op zondag nog wel wat valpartijen. Voor de wedstrijd hadden zich 584 rijders ingeschreven,
waarvan 30 voor UWTC. In 91 ritten
werd bepaald wie er door mochten
naar de kwart-, halve- of finale. 12
UWTC-ers mochten na de eerste 3
manches door. Voor Wiljan Brouwer
zat het er nog niet in om wedstrijden
te rijden na zijn val van 2 weken geleden. Ook Roberto Blom stond vandaag aan de kant met een blessure aan z’n knie. Sven Wiebes rijd dit
jaar op een cruiser, hier kan hij duidelijk beter mee uit de voeten dan
met een 20 inch fiets. Hij behaalde
een 6e plaats in de finale. Arjan van
Bodegraven probeerde dit weekend eens hoe het is om een TC te
rijden, ook hij behaalde een mooie
6e plaats in de finale. Na ook een
kwart- en een halve-finalerit. Zien
we je volgende week in Doetinchem
weer Arjan? Bart van Bemmelen
heeft een poosje in de lappenmand
gezeten deze winter en dan aan het
begin van het seizoen ook nog z’n
arm gebroken.

Vliet, Joey Nap, Tom Brouwer, Mats
de Bruin en Arno van Vliet was het
na de kwart-, c.q. halve-finale over.
De manche uitslagen zijn:
Op de cruiser: Wouter Plaisant van
der Wal 5-5-5; Sven Wiebes 3-32; Danny de Jong 5-6-5; Kevin de
Jong 6-6-6; Erik Schoenmakers 4-65; Wim Pieterse 5-5-5; Willem Kleinveld 3-3-3; Evert de Jong 6-6-6. Op
de 20 inch: Ferdi Cevahir 4-4-3; Alec
van der Mast 6-6-5; Jochem van
der Wijngaard 4-4-4; Daan de Bruin
6-6-6; Melvin van der Meer 5-5-2;
Izar van Vliet 4-5-3; Maarten van
der Mast 6-7-6; Bart van Bemmelen
2-2-2; Joey Nap 3-3-3; Jurre Overwater 6-7-6; Thomas van der Wijngaard 6-6-6; Jaivy Lee Vink 5-4-5;
Arjan van Bodegraven 2-1-1; Tom
Brouwer 3-3-3; Mats de Bruin 6-44; Guven Cevahir 8-7-8; Rick Doornbos 7-7-7; Arno van Vliet 5-5-4;
Michael Schekkerman 2-2-2; Erik
Schoenmakers 7-7-7; Eelco Schoenmakers 8-8-8; Michiel Jansen 6-66. Volgende week rijden onze rijders
weer een TC in Doetinchem. Verder
informatie en foto’s van deze en andere westrijden kunt u vinden op
www.uwtc.nl/bmx.

Finale
Maar vandaag toch weer de finale gehaald en geëindigd op de 7e
plaats. Michael Schekkerman heeft
zich via een kwart-, en een halve-finale naar een 8e plaats in de finale gefietst. De grote verrassing dit
weekend was wel Willem Kleinveld
ook hij reed de finale en behaalde
de 7e plaats. Voor Ferdi Cevahir, Jochem van der Wijngaard, Izar van

Op zondag 15 mei waren zowel de
50+ als 60+ veteranen naar Alphen aan de Rijn gekomen om daar
te starten. Als eerste waren de 60+
aan de beurt met de UWTC renners Nico Fokker, Theo Oudshoorn
en Guus Zantingh. Na enkele schermutselingen in de eerste helft van
de koers werd het halverwege de

Duiven

Vinkeveen - Op zaterdag
18 juni 2011 krijgt het korfbalseizoen bij de jubilerende Vinkeveense korfbalvereniging De Vinken haar sportieve en feestelijke afsluiting
in de vorm van een minimaximixtoernooi.
In dit toernooi spelen mixteams van leden, jeugdleden, oud leden en niet leden
een afwisselend speltoernooi. Naast de gebruikelijke
korfbalwedstrijdjes is er ook
een reeks van quiz- en behendigheidsspelen. Het toernooi kent een grootse barbecue als afsluiting.

koers een serieuze uitval geplaatst
en ontstond er een kopgroep van 6
renners met daarbij Guus Zantingh.

Regio - Zaterdag stond voor de leden van P.V. Rond de Amstel twee
vluchten op het programma, een Vitesse (korte) vlucht vanuit het Belgische Pommeroeul, met een gem. afstand 212 km, en een Dagfond (lange) vlucht vanuit het Franse Chateaudun met een gem. afstand van
524 km.
Vanwege de bewolking met een
beetje regen werd de lossing van
beide vluchten pas rond tien uur,
Pommeroeul werd om 10.05 uur gelost en Chateaudun om 10.15 uur,
ging met er vanuit dat de snelheid
ondanks de soms harde WNW wind
rond de 80 km per uur zou liggen.
Dat kwam aardig uit, om 12.38.50
uur klokte Hennie Pothuizen in
Vinkeveen de eerste duif, en deze maakte 1384,836 meter per minuut ofwel ruim 83 km per uur.
Henk Snoek uit De Kwakel werd 2e
en Cor van Bemmelen uit De Hoef
3e. dit betekende in Rayon F met
2186 duiven in concours dat Hennie
17e werd, Henk 22e, Cor 24e, Bosse & Zn 25e, Theo Kuijlenburg uit
Amstelhoek 58e, Ginkel & Berg uit
De Kwakel 62e en Ron den Boer uit
Uithoorn 64e. Martin Bosse uit Uithoorn werd 1e in de B-Groep. Chateaudun werd een ander vluchtje, de
duiven moesten ruim 520 km overbruggen, en die zouden pas aan het
eind van de middag thuis kunnen
zijn. Uiteindelijk viel het mee, om
17.03.00 uur klokte Ton Duivenvoorde in De Hoef de eerste duif. Deze maakte 1281,381 meter per minuut ofwel bijna 77 km per uur. Bosse & Zn uit Uithoorn werd 2e en Leo

v.d. Sluis uit Uithoorn 3e en 1e in de
B-Groep. In Rayon F met 2292 duiven in concours werd Ton 5e, Bosse & Zn 10e, Leo 21e, Ron den Boer
uit Uithoorn 23e, Wim Wijfje uit De
Kwakel 24e, Hennie Pothuizen 36e,
Cor van Bemmelen 44e, Paul Baas
uit Uithoorn 46e, Ginkel & Berg 85e
en Verweij-Castricum uit Mijdrecht
91e. in de Afdeling Noord Holland
Zuid met 7859 duiven in concours
werd Ton 20e, Bosse & Zn 27e, Leo
47e, Wim 55e en Hennie 84e. prima
prestaties voor de leden van Rond
de Amstel.
De uitslagen zijn als volgt:
Pommeroeul 310 duiven
22 deelnemers.
C. Pothuizen
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
Bosse & Zn
Th. Kuijlenburg
Ginkel & Berg
R. den Boer
M. Bosse
H. Half
A.M. Duivenvoorde
Chateaudun 409 duiven
19 deelnemers.
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
L. v.d. Sluis
R. den Boer
W. Wijfje
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
H. Half

Internationaal kanopolotoernooi
Uithoorn - Uithoornse Roei en Kanovereniging Michiel de Ruyter organiseert aankomend weekend (21
en 22 mei) voor de veertiende keer
de Amsterdam Open, het op één na
grootste kanopolotoernooi van Nederland. Er zijn teams uit zeven verschillende landen.
Kanopolo
Kanopolo is een spannende, spectaculaire en intensieve sport. Veel
buitenstaanders zullen diverse andere sporten herkennen. De sport
lijkt een combinatie van waterpolo,
basketbal en kanovaren.
Het is een teamsport waarin het
doel simpel is: gooi de bal in de goal
van de tegenstander. Elk team heeft
vijf veldspelers en maximaal drie
wissels buiten de lijnen. De wedstrijden duren 2 x 10 minuten.
Tijdens de 20 minuten gebeurt er
van alles. Er vallen veel doelpunten, spelers morgen worden omgeduwd en varen vaak dwars over elkaar heen. Om snel een beeld van
de sport te krijgen, is het aan te ra-

den om deze reportage van de NOS
te bekijken: http://kanopolo.org/index.php?p=100004
Kanopolo in Nederland
In Nederland beoefenen slechts
600 mensen de sport kanopolo. In
Duitsland en Engeland zijn dat er
rond de tienduizend. Toch is Nederland twee keer in de geschiedenis
wereldkampioen én Europees kampioen geweest. Thuisteam Michiel
de Ruyter heeft twee internationals
binnen de gelederen.
Amsterdam Open
Een paar jaar geleden heette de
Amsterdam Open nog het ‘Michiel
de Ruyter-toernooi’. Om meer internationale teams te trekken besloot
de organisatie om onze hoofdstad
in de naam van het toernooi te betrekken.
Het werkte overduidelijk: sinds de
wijziging zijn er onder meer teams
uit de Verenigde Staten, Italïe en
het Verenigd Koninkrijk present geweest in Uithoorn. Dit jaar doen er
in totaal 32 teams uit zeven verschillende landen mee.

Dit weekend ‘zeeslag’ op
de Amstel
Uithoorn - Honderden kanoërs uit
zeven verschillende landen veranderden de rustige Amstel dit weekend in een kolkende watermassa.
Aan de Amsterdam Open, het internationale kanopolotoernooi van Michiel de Ruyter, doen dit jaar liefst
32 teams mee.
Spektakel is gegarandeerd, want uit
binnen- en buitenland komen topteams naar Uithoorn. Naast Liblar,
de Duitse titelverdediger, is ook topteam Odysseus uit Alkmaar aanwezig. Thuisfavoriet Michiel de Ruyter A heeft misschien ook wel wat
in de pap te roeren. In de nationale competitie eindigde de ploeg voor
het eerst in de geschiedenis op het
podium. Twee jaar geleden haalde
MdR A de finale in het thuistoernooi. Destijds werd nipt verloren van
het Italiaanse CK Academy. Wellicht
is dit jaar het hoogste treetje van het
podium haalbaar.
Tot vier jaar geleden heette het toernooi nog ‘gewoon’ het Michiel de
Ruyter toernooi. Om meer buitenlandse teams naar Uithoorn te trekken, werd de naam toen veranderd
in ‘Amsterdam Open Canoe Polo Tournament’. De naamsverandering heeft direct vruchten afgeworpen, want de vereniging heeft de
laatste jaren bijzonder veel buitenlandse gasten over de vloer gehad.
Dit jaar doen er teams mee uit Engeland, Duitsland, België, Ierland,
Schotland, Polen en natuurlijk Nederland.

Organisator
Organisator Michiel de Ruyter heeft
ten opzichte van vorig jaar een grote verandering ingevoerd. Het toernooi was vorig jaar zo groot geworden, dat teams aan de overkant
van de Amstel moesten kamperen.
De camping beviel goed, maar het
vervoer van de tentjes naar de velden verliep minder soepel. Er lagen twee roeibootjes die aan de
ene kant zorgden voor veel hilariteit
(ooit acht Engelsen in een driepersoons roeibootje gezien?), maar aan
de andere kant ook voor heel wat
irritatie. Het kwam regelmatig voor
dat de bootjes allebei aan een kant
van de rivier lagen, waardoor teams
lang moesten wachten op transport.
Dit jaar is gezorgd voor een vaarverbod voor de scheepvaart, waardoor
er een pontje kan worden gebruikt.
De irritaties zijn hier hopelijk mee
opgelost en wellicht blijft ook de hilariteit aanwezig (benieuwd hoeveel
Engelsen er op een pontje passen.)
Wel is er voor de scheepvaart op de
Amstel een beperkte doorvaart mogelijk. Eens in de twee uur wordt het
pontje losgekoppeld, zodat boten
kunnen passeren. De doorvaarttijden zijn op borden aangegeven.
Er zijn drie verschillende klassen.
In elke klasse doet een thuisteam
van MdR mee. Op zaterdag en zondag zijn de hele dag wedstrijden.
Het toernooi vindt plaats op de Amstel, ter hoogte van het clubhuis van
MdR (Amsteldijk-Zuid 253). De toegang is natuurlijk gratis.
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Van Kouwen Argon

Familiedag..... Gezellig druk!

De eerste Van Kouwen Argon Familiedag, afgelopen
zondag, was gezellig druk. ’s Morgens was het volle
bak met een toernooi van de F-jes. Van Kouwen had
op het veld naast de kantine een aantal mooie nieuwe
auto´s neergezet. Op het veldje naast de kantine werd
er druk geschoten. Van Kouwen had hier, naast een
aantal Opels, een doel neergezet waar je schotkracht
werd gemeten. Tientallen mensen deden hun best zo
hard mogelijk te schieten en uiteindelijk werd het
beste schot gelost door de 12-jarige André Paarlberg
uit Mijdrecht. Hij ontving uit handen van Frank
Vaneman, directeur van de Van Kouwen Automotive
Groep, een echte UEFA bal.
De voetbalclinic op het Cruyff Court was een
bezienswaardigheid op zich. Nelson de Kok en Rik van
Zon maakten er een mooie show van. Veel kinderen
konden meedoen aan de stunts die toch wel moeilijker
waren dan het leek.
Voor de wedstrijd stelde Van Kouwen gratis kaarten
beschikbaar voor iedereen. Argon won van EVV met 2-0
en eindigde hiermee als 3e in de Topklasse.
Tijdens de rust en na de wedstrijd was het flink druk
in de kantine voor het grote TV scherm, waarop de
wedstrijd Ajax-Twente kon worden gevolgd. De middag
werd muzikaal omlijst door DJ Toon en optredens van
Ray Klaassen, bekend van The Voice of Holland.
Alle kinderen gingen naar huis met een mooie frisbee.
Al met al een zeer gezellige geslaagde Familiedag
bij Argon.
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Helaas ging deze set net aan naar
Heemstede met 13-15. Een gelijkspel dus! Het team dat als eerste bij
de vijf was, won de beker. Tot 3-3
ging het gelijk op, maar toen pakte Heemstede twee punten achter
elkaar en won dus terecht de eerste plaats. Desalniettemin een zeer
knappe prestatie van en een zilveren medaille voor onze jonge Mega Mini’s.

Slottoernooi mini’s Atalante
levert een podiumplek op
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
vond alweer de laatste van de in
totaal acht minidagen van dit seizoen plaats. Zoals te doen gebruikelijk stond deze slotdag in het teken van de finales en het winnen
van bekers. V.V. Atalante was met
vijf teams vertegenwoordig op deze
slot; vier teams streden op niveau 4
en een team op niveau 4.
’s Ochtends vroeg was het als eerste de beurt aan de Ukketoppers
om te laten zien wat ze waard waren. Dit meisjesteam speelt ondanks
hun jonge leeftijd en geringe lengte
al dit hele seizoen op niveau 4, wat
al een prestatie op zich is. Ze kwamen dit keer uit in poule C. Claudia,

Leonie, Lucia, Noa en Roos lieten
mooi volleybal zien, maar door een
verliespartij en twee keer een gelijkspel net te kort om voor de prijzen te
mogen spelen. Uiteindelijk eindigde
het team op een mooie vijfde plaats!
Speer
In de tweede ronde kwamen de
Mega Mini’s en Ministars uit. Deze teams maakten halverwege dit
seizoen de overstap naar niveau 4
en gaan als een speer. Zij zijn nog
jonger en kleiner en doen al lekker mee. De Mega Mini’s bestaande uit Anouk, Jade, Judith, Lisanne,
Maaike en Mark kwamen uit in poule E; de Ministars met Eva, Fay, Isa-

bel, Nikki en Talitha streden in poule
F om de prijzen. De Ministars werden knap derde in een sterke poule
en speelden om plek 5 en 6. Helaas
ging die wedstrijd verloren, maar
toch mag het team trots zijn op de
zesde plaats. De Mega Mini’s werden verrassend eerste in de poule, omdat hun concurrent een punt
liet liggen. Zij speelden dus de finale en dat werd een ware thriller!
Ze speelden tegen lange kinderen
van de Heemstede Kanjers. De eerste set begon niet best, maar werd
uiteindelijk knap met 16-14 gewonnen. De tweede set liep Heemstede weer uit, maar op het eind kwamen de Mega Mini’s weer terug.

Gelijk
In de derde en tevens laatste ronde
was het de beurt aan de Muppets
(niveau super 4) en de Heroes (niveau 2). De Muppets wonnen twee
wedstrijden en speelden er een gelijk. Hiermee eindigden Ivar, Jaco,
Lars, Marc, Marit en Paula op een
gedeelde eerste plaats in de poule.
Doordat de andere nummer 1 een
net iets beter setsaldo had, werden
de Muppets uiteindelijk tweede. Dat
bood nog wel steeds kans op een
podiumplek. De strijd om de derde
plaats ging helaas verloren, maar
een vierde plaats is nog steeds een
puike prestatie om trots op te zijn!
Ons jongste en nieuwste miniteam
speelde pas voor de tweede keer
een toernooi. De vorige keer hadden ze al laten zien dat ze al lekker
konden ballen, maar dit keer ging
het nog net iets beter. Het spel was
leuk om naar te kijken, al was de
concentratie bij de jonge kids af en
toe een beetje zoek. Wel tof om te
zien was dat Cayden, Kevin, Sander,
Sander en Tessa al heel goed keken waar ze de bal moesten gooien.
Het leverde het team geen podiumplaats op, maar vol trots gingen de
kids met een medaille van de NeVoBo naar huis! We gaan zeker volgend seizoen nog veel van hen horen. Met de finaledag is er een eind
gekomen aan het competitieseizoen
van de jongste jeugd van Volleybalvereniging Atalante. Aanstaande vrijdag, 20 mei, gaan de kinderen
nog samen met hun papa, mama
of andere bekende strijden om de
prijzen bij het ouder/kindtoernooi.
Daarna is er nog een keer trainen
en een uitje en dan mogen de kinderen gaan genieten van een welverdiende zomervakantie.

Veertigste Avondvierdaagse
Mijdrecht-Wilnis!
Mijdrecht/Wilnis - Van dinsdag 14
juni t/m vrijdag 17 juni 2011 is het
voor de 40ste keer dat de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis wordt
georganiseerd. Tijdens deze jubileumeditie zal het weer een wandeldrukte van belang zijn op de wegen,
lanen en paden in de omgeving van
Mijdrecht en Wilnis.
Vanaf de startlocatie, het sportterrein Argon aan de Hoofdweg in
Mijdrecht, is het mogelijk om vier
avonden lang 5, 10 of 15 km te wandelen. Iedereen is welkom om in
Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek, De
Hoef en omstreken een paar sportieve wandelavonden mee te komen
doen. De routes zijn weer onder de
loep genomen en aangepast om zoveel mogelijk van de mooie omge-

ving en nieuwe wijken te laten zien.
Nieuw
Nieuw tijdens deze jubileumeditie, is
de mogelijkheid voor bedrijven om
als groep met collega’s een gezond
“personeelsuitje” te vieren in de
vorm van bedrijfswandelen. Enkele
bedrijven zijn reeds voorgegaan in
deze leuke manier om te wandelen
met collega’s in omgeving. Daarnaast is dit een mooie manier om als
bedrijf op een andere manier zichtbaar te zijn voor de omgeving…
Inschrijven kan op 25 en 26 mei van
20:00 uur tot 22:00 uur op Diamant
45 in Mijdrecht en op Blauwe Zegge 92 in Wilnis. Het inschrijfgeld met
medaille is 3,50 per persoon, zonder
medaille is deze 2,00 per persoon.

Weinig
Als een van de weinige avondvierdaagsen heeft Mijdrecht-Wilnis nog
4x15Km in het programma met zeer
gewaardeerde landelijke routes.
Een uitdaging voor de stevige wandelaars en tevens een ideale aanvullende training voor bijvoorbeeld
de Nijmeegse vierdaagse.
De starttijden zijn vanaf 18:15 uur
voor individuele wandelaars en vanaf 18:30 uur voor groepen (10 km)
en 18:45 uur (5 km). Op vrijdag starten de groepen echter om 18:30 uur
(10 km) en 19:00 uur (5 km).
Wandelaars die maar één avond

Wilnis - CSW 2 is kampioen in de 1e
klasse A. Nadat het team van Ivan
Lont vorig jaar promoveerde vanuit de 2e klasse is de prestatie van
dit jaar buitengewoon. Volgend jaar
gaan de Wilnissers uitkomen in de
Hoofdklasse, het hoogst haalbare
niveau voor reserveteams.
Vorige week zaterdag bleek dat
CSW en Zwaluwen gelijk waren
geëindigd in de competitie. Beide ploegen haalde 51 punten uit 22
wedstrijden.
Hoewel het doelsaldo van CSW beter was, telde dit niet. Via een beslissingswedstrijd moesten CSW en
Zwaluwen ’30 uitmaken wie er kampioen in de 1e klasse A zou worden.
Die wedstrijd werd op dinsdag 10
mei gespeeld. Op het drukbezoch-

te terrein van FC Blauw-Wit gingen
de ploegen de strijd met elkaar aan.
Het publiek kreeg een zeer spannende wedstrijd voorgeschoteld.
Opvallend genoeg was dat CSW de
wedstrijd scherp begon en dat de
tweede bal vaak voor de Wilnissers
was. De laatste competitiewedstrijden begon CSW juist ongeconcentreerd aan de wedstrijd en had de
tegenstander steeds de tweede bal.
De twee ploegen waren aan elkaar
gewaagd en leverde beide strijd.
Toch was het CSW dat beter speelde. Dit resulteerde al gauw in wat
kansjes en CSW kwam halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong. Edwin Milton speelde een
paar man uit, liep het strafschopgebied in en werd daar onderuit gehaald. De scheidsrechter wees terecht nar de penaltystip. Aanvoer-

Mijdrecht - Gelukkig niet letterlijk, voor het Mijdrechtse team. De
Skoda Fabia kon na de wedstrijddag
heelhuids mee terug genomen worden. Zondag 15 mei was voor Van
Rijn Racing namelijk de dag, dat de
nieuwe wagen zijn opwachting kon
maken. In de tweede wedstrijd voor
het Nederlands Kampioenschap
Rallyracing kon Dennis van Rijn dan
eindelijk de wagen écht aan de tand
voelen. Nadat het team een week
eerder al de gelegenheid had om
wat meters te maken, ging het er nu
echt om spannen. Al snel in de vrije
trainingen bleek, dat het wel ‘goed
zit’ met de nieuwe wagen.
Zoals elke wedstrijd dienen de rallyrace wagens aangeboden te worden voor de technische keuring.
Ook wordt er gekeken naar de veiligheid voor de coureur, milieu normen en wordt er een geluidsmeting gedaan. De reglementen waren door het team juist nageleefd
en dus kwam de Skoda er zonder
op of aanmerkingen door de keuring heen.
Regen
Ondanks dat het in de ochtend veel
regende, wat de baan in Valkenswaard erg onvoorspelbaar maakt,
liet de Fabia zich gemakkelijk besturen. Na de trainingen brak de zon
een beetje door, maar de baan was
nog te nat om de eerste manche op
slicks te startten. Het bleek inderdaad nog glad en verraderlijk te zijn,
Van Rijn wist de Skoda op de baan
te houden en met een 9e tijd algemeen te finishen.
De tweede en derde manche konden verreden worden onder pretti-

ge omstandigheden. De starts waren beide manches nog niet op het
niveau wat men gewend was van
de vroegere Cordoba. Daar verloor
Van Rijn kostbare tijd mee, maar het
doel van deze wedstrijd was om zoveel mogelijk probleemloze wedstrijdmeters te maken. Wat lukte,
Dennis kreeg de Skoda steeds beter onder de knie. Even was het in
de tweede manche nog spannend
bij het uitkomen van de Jokerlap.
Doordat een andere deelnemer bij
het uitkomen van die ronde Van Rijn
niet zag aankomen, kwam Dennis in
het vuile gedeelte terecht waardoor
de Skoda even dwars dreigde te
gaan. Van Rijn wist de Fabia weer in
het juiste spoor te zetten en zo een
positie te winnen.
Deze NK wedstrijd werd er enkel
een A-finale gereden, waar Van Rijn
zich nog niet voor wist te kwalificeren. Het was een mooie opening
geweest van het seizoen, maar het
team had zich dat niet ten doel gesteld. Belangrijker deze wedstrijd
was dat de wagen heel bleef zodat er nuttige informatie beschikbaar kwam. Hiermee kan het team
komende weken mee aan de slag,
om zo de wagen verder te ontwikkelen voor de volgende wedstrijden.
Op 19 juni op het Eurocircuit te Valkenswaard wil Van Rijn Racing weer
mee gaan strijden voor een goede
eindklassering. De potentie zit is er
en het team heeft een betrouwbare rallywagen op de baan gezet, dat
is afgelopen weekend wel gebleken!
Kijk op www.vanrijnracing.nl voor
meer informatie en het laatste
nieuws!

Damesvoetbal bij Argon

Inschrijven kan ook op dinsdag 14
juni in het startlokaal vanaf 18:00
uur, dit is dan wel 0,50 duurder.

CSW 2 naar hoofdklasse

Van Rijn Racing rijdt eerste
wedstrijd van het seizoen

der Ronald Lucassen bleef koel en
verzilverde de penalty: 1-0.
Goal
Na de goal bleef CSW goed voetballen, maar echte grote kansen bleven uit. Zwaluwen was de hele eerste helft niet erg gevaarlijk geweest,
maar had een levensgrote kans om
net voor rust op gelijke hoogte te
komen. Een prachtig schot spatte
uiteen op de lat en in de rebound
haalde Ricky Koot de bal van lijn.
Met een 1-0 voorsprong ging men
rusten.
De tweede helft had opnieuw CSW
licht overwicht. Grote kansen bleven opnieuw uit, maar CSW kwam
op een 2-0 voorsprong door een
prachtige goal. Vincent van Hellemondt haalde de achterlijn en gaf
de bal precies op maat aan Ricky Verweij, die de bal bij de tweede paal snoeihard inkopte. Hierna was het voor Zwaluwen alles of

willen wandelen, zijn ook welkom
en kunnen zich inschrijven voor een
avondtocht op één van de vier avonden. Dit kan op alle afstanden en
men ontvangt een aparte herinnering. Opgeven kan op de startlocatie en kost 2,00 per persoon.
Het defilé wordt afgenomen op vrijdagavond 17 juni om 20:30 uur aan
de Dorpsstraat bij het gemeentehuis in Mijdrecht door een afvaardiging vanuit het college van B&W
van de Ronde Venen, KNBLO-NL
wandelsportorganisatie en andere
organisaties.
De Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis is onderdeel van de KNBLO-NL
wandelsportorganisatie.
Voor meer informatie: www.avondvierdaagse-mijdrecht-wilnis.nl
niets. CSW liep achteruit en deed
er alles aan om de aansluitingstreffer te voorkomen. Helaas werd het
2-1 en was het de laatste 10 minuten billenknijpen geblazen voor de
CSW’ers. De bal werd in de slotfase
nog twee keer van de lijn gehaald,
maar gelukkig hebben de mannen
het tot het laatste fluitsignaal gered
om de voorsprong te behouden.
Hiermee is CSW de terechte kampioen van de 1e klasse A. Praktisch
heel het seizoen hebben de Wilnissers bovenaan gestaan. Een knappe prestatie, vooral omdat het team
grotendeels bestaat uit CSW’ers die
vanaf de jeugd al bij CSW spelen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Mijdrecht - In het verleden was er
ook bij Argon gelegenheid voor dames om op zondag te voetballen. Na
enkele jaren was daar te weinig animo voor om door te gaan, maar daar
kan nu weer verandering in komen.
Er zijn speelsters, die vanwege studie en het daarbij behorende werken op zaterdag (er moet tenslotte ook geld verdiend worden) niet
meer de gelegenheid hebben om
hun hobby op zaterdag uit te oefenen. Er zijn enkele dames bij Argon
gekomen met de vraag, of het mogelijk zou zijn om op zondag te kunnen voetballen en daar heeft het bestuur van de vereniging positief op
geantwoord. Het ligt dus in de be-

doeling, om volgend seizoen met
een damesteam aan de competitie
te gaan deelnemen, maar vanwege de inschrijving bij de KNVB moet
er dan wel voor eind mei duidelijkheid zijn, of er voldoende speelsters
zijn die hiervoor interesse hebben.
Omdat bij voldoende belangstelling ingeschreven gaat worden voor
de seniorencompetitie is de leeftijd
voor inschrijving bepaald op 18 jaar.
Heb je als voetbalster dus interesse
om op zondag bij sv Argon te gaan
spelen, meld je dan aan bij de ledenadministratie via 0297 – 283345
of ledenadministratie@svargon.nl
en doe dat in ieder geval vóór 31
mei a.s.!

CSW Barcelona kampioen
Wilnis - De eerste helft van de competitie van dit seizoen eindigde Barcelona nog als laatste.
Maar na de kerst kregen de jongens
van Barcelona de smaak te pakken
en wonnen zij wedstrijd na wedstrijd. Er mocht zelfs verloren worden en dan werden zij nog kampi-

oen. Ook de laatste wedstrijd van de
Champions League bij CSW wisten
zij te winnen met 7-0.
Marco, Thijs B, Thijs A, Danillo,
Chris, Manuel, Bjorn, Ryan en Jens
Gefeliciteerd!
Natuurlijk glommen de leiders
Maarten en Jack ook van trots.
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Alexander de Haan
in top vijftien
De Hoef - Aprilia-rijder Alexander de Haan uit de Hoef is zondag tijdens de derde wedstrijd om
het Open Nederlands Kampioenschap Supermoto in Boekel in de
top vijftien geëindigd. De Haan was
in de beginfase van de eerste manche iets te voorzichtig waardoor er
niet meer inzat dan een achttiende
plaats. In de tweede manche kwam
hij sterker uit de hoek en wist na
een constant gereden wedstrijd op
een mooie dertiende plaats over de
finish te komen. Met deze resultaten
eindigde hij op een vijftiende plaats
in het dagklassement.
De organisatie van de wedstrijd in
Boekel had een mooi circuit uitgezet
over het bedrijventerrein de Vlonder in Boekel. De baan was gigantisch snel waardoor de rijders hoge
snelheden behaalden. In de training
was het allemaal nog erg glad waardoor er geconcentreerd gereden
moest worden. Alexander bouwde zijn tempo gedurende de sessie
rustig op en zette in het midden van
de sessie aan om een snelle tijd op
de klokken te zetten. Dit resulteerde uiteindelijk in een achttiende tijd.

geval want de organisatie liet de
rijders het circuit opgaan om hun
warm up lap te rijden. In de eerste
manche was Alexander iets te voorzichtig in de beginfase. De snelheden lagen erg hoog en wanneer er
een fout gemaakt werd, lag je gelijk
in de hekken. Gedurende de wedstrijd kwam Alexander steeds beter
in zijn ritme en begon in de slotfase
in te lopen op een groepje tot aan
de vijftiende man. Helaas was de tijd
tekort om nog een serieuze aanval
te kunnen plaatsen waardoor de rijder uit de Hoef genoegen moest nemen met een achttiende plaats.
Groen
In de tweede manche kwam hij su-

per goed weg toen het stoplicht op
groen sprong. De rijder die voor
hem op de startgrid stond, was hij
al gepasseerd toen hij over de startlijn kwam. Door valpartijen van andere rijders en door zelf een aantal
rijders op mooie wijze te passeren,
kwam hij gedurende de wedstrijd
op een dertiende plaats te rijden.
Alexander hield goed stand op deze
positie maar moest het tempo in de
slotfase goed hoog houden omdat
hij onder druk kwam te staan van
de veertiende man. Alexander hield
de deuren goed dicht en kwam op
een mooie dertiende plaats over de
finish.
In het dagklassement eindigde
Alexander op een vijftiende plaats
en in de tussenstand om het Open
Nederlands Kampioenschap bezet
hij na drie wedstrijden de zeventiende plaats. Over twee weken gaat het
kampioenschap verder in Lelystad.

Argon E3 kampioen bij
thuistoernooi
Mijdrecht - Het seizoen heeft niet
helemaal meegezeten voor de E3
van Argon, In de competitie ging het
kampioenschap maar net aan hun
neus voorbij en ook het eerste toernooi moesten ze het met een tweede plek doen. Maar wat is er mooier
om succes te boeken tijdens je eigen thuistoernooi.
De openingswedstrijd was tegen
Abcoude, terwijl Argon vele malen
sterker was, was het toch Abcoude dat een 0-1 voorsprong mocht
noteren. Niet veel later loopt Auke
goed door op een verre uittrap van
Dani, waardoor de tegenstander zo
in paniek raakt dat hij de bal achter zijn eigen doelman kopt. Als Ab-

Regenen
Vlak voor de start van de eerste manche begon het te regenen in Boekel.
Alexander verwachtte dat de wedstrijd zo’n twintig minuten uitgesteld
zou worden. Dit was echter niet het

doel, vlak voor tijd, de bal achterin
veroverd en Cas wegstuurt, kan deze tot in het doelgebied doorlopen
en Jordy een vrij schiet kans geven.
Zo eindigt de eerste wedstrijd in een
zeer verdiende overwinning.
De tweede wedstrijd tegen DIOS
was een richtingsverkeer, dankzij zeer goed verdedigingswerk van
Dion, Auke, Jim en Abdoel, hoefde
Dani niet aan de bak te komen. Het
mooiste doelpunt wordt door Jim
gemaakt. Wanneer hij op het middenveld de bal krijgt ziet hij de keeper iets voor zijn doel staan en met
een schitterende hoge bal weet hij
hem te passeren. Dankzij doelpunten van Auke, Cas, Erkelly (2x) en

Atlantis op stoom in
eerste helft

Onderlinge wedstrijd
GVM’79 Acrogym
Mijdrecht - Afgelopen zondag organiseerde de Acrogym-afdeling
van GVM’79 haar onderlinge wedstrijd. Deze wedstrijd werd voor de
verandering niet in de Ronde Venen
gehouden, maar in Wormer. Hier
was voor gekozen, omdat de ver-

eniging GV Kwiek (uit Wormer) de
beschikking heeft over een verende
vloer. Door de onderlinge wedstrijd
samen met Kwiek te organiseren
konden de gymnasten van GVM’79
een extra keer gebruik maken van
een verende vloer. Daarnaast viel
deze wedstrijd vóór de landelijke

halve finales en laatste plaatsingswedstrijd. Een mooi moment om je
oefening nog eens zonder druk uit
te kunnen voeren. De wedstrijd zelf
verliep prima en er werden mooie
elementen uitgevoerd. Acrogym is
een mooie sport om naar de kijken

en het publiek was dan ook erg enthousiast en klapte uitbundig. Ook
werden er veel foto en filmopnamen
gemaakt. Omdat het een onderlinge
wedstrijd was, was er voor gekozen
om veel verschillende categorieën
te creëren. Zo waren er veel medailles te verdelen en ging uiteindelijk

Volgende week “Jumbo
Avond4daagse Vinkeveen”
Vinkeveen - Van 24 tot en met 27
mei zal de “Jumbo Avond4daagse Vinkeveen” weer georganiseerd
worden. Met grote dank aan de vrijwilligers Tweed BNO, Rabobank en
Jumbo. Je kan je nog inschrijven via
www.avond4daagsevinkeveen.nl

voor de 5 of 10 km. Inschrijven kost
5,-.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn
om je via internet in te schrijven, dan
kan dat ook nog op dinsdag 24 mei
van 17.30 uur tot 18.30 in de Boei.

iedereen met een mooie plak naar
huis.
Spannend
Voor een aantal gymnasten was het
eerst dat ze een oefening op een
wedstrijd lieten zien. Het was voor
hen dan ook erg spannend. Fleur,
Lucia en Jill lieten een prima oefening zien, met goed uitgevoerde elementen. Hier en daar gingen
ze een beetje snel op de muziek,
waardoor ze af en toe even moesten wachten. Rink en Jade hadden
in een paar weken een oefening erin gestampt. Zij lieten zien dat we
de komende jaren nog veel van hen
gaan horen. De volgende teams
kregen een gouden medaille: Imara
en Demy (A-niv), Joella, Annemaaike en Priscilla (B-niv), Sanne en
Vera (C-niv), Ulijn, Florine en Fleur
(C-niv) Emma en Chanel (D-niv),
Pibbe en Kim (E-niv), Mart en Stephan (E-niv), Jade en Rink (E-niv). De
tweede plek was er voor: Frederike
en Lorena (A-niv), Sabine, Tessa en
Dana (C-niv). Brons was er voorhet
team van Jill, Lucia en Fleur (E-niv).
Wedstrijden
De komende weken zullen de teams
van GVM’79 acrogym nog wedstrijden hebben en zich zo mogelijk nog
voor de Nederlandse Kampioenschappen plaatsen. Natuurlijk wordt
u hier in de lokale media van op
de hoogte gehouden. Mocht u ook
eens van acrogym willen genieten,
kom dan aankomende donderdag
19 mei van 16:30 – 17:00 naar gymzaal de Brug, alwaar we een kleine
uitvoering zullen geven. Ook zijn we
opzoek naar nieuwe acrobaten die
onze afdelingen willen komen versterken. Hiervoor kun je ook in onze lessen komen kijken. Voor informatie over de lestijden kijk op onze
website (www.gvm79.nl).
Voor de groep met de meeste inschrijvingen is er een extra verrassing! Schrijf je in, want dit alles mag
je natuurlijk niet missen.
Vrijdag 27 mei vertrekt muziekkorps
Triviant om 19.30 uur via de Heulweg - Herenweg naar Maria-Oord,
gevolgd door alle deelnemers. De
brandweer zal onderweg voor een
speciale stunt zorgen. Bij het Maria-Oord zal het defilé worden afgenomen.

Mijdrecht - Het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 1 speelde afgelopen zaterdag thuis tegen Vlug
en Vaardig uit Amsterdam. Van Vlug
en Vaardig werd al eerder in de
competitie gewonnen met 3-10 tijdens de uitwedstrijd. Het was Atlantis dat meteen goed uit de startblokken kwam. Het stond binnen tien
minuten al 6-1 in het voordeel van
Atlantis. Uiteindelijk zou er gewonnen worden met 15-8, maar dit was
mede door de grote voorsprong van
de eerste helft.
In de eerste helft werd er scherp
en snel gespeeld. De juiste kansen
werden uitgezocht en afgemaakt.
Na de eerste tien minuten was er
een kleine dip in de scorende motor van de ploeg. Maar nadat Vlug

en Vaardig vier keer een antwoord
had, kwam de ploeg weer op gang.
Er werd door de ploeg uit Mijdrecht
niet altijd even scherp verdedigd,
wat resulteerde in een aantal doelpunten voor Vlug en Vaardig. De tegenstander mocht twee keer terugkomen tot vier punten. Hierna bleef
de ploeg van Atlantis beter spelen.
Voor rust zou Atlantis verder uitlopen naar een ruststand van 13-7.
Het was aan coach Mark van den
Brink de taak om de ploeg in de
tweede helft net zo te kunnen laten spelen. De bedoeling was om
meer te scoren en richting de twintig doelpunten te gaan. Uiteindelijk
zou dit anders uitpakken. De ploeg
bleek toch de nodige moeite te hebben met de wind die over het veld

Veenweidebad De Ronde
Venen is veilig & schoon
Mijdrecht – Het Veenweidebad
behaald binnen een jaar na opening
het keurmerk veilig en schoon. Een
keurmerk welke contractueel vastgelegd is met de gemeente de ronde venen. Het is uitzonderlijk dat
een bad binnen een jaar na opening het keurmerk behaald. Donderdag 12 mei heeft Sandra Mur
in aanwezigheid van Mevr. Lambregts (wethouder sport) het keurmerk ‘Veilig en Schoon’ ontvangen
uithanden van de NPZ-NRZ. Dit is
dezelfde instantie die ook het zwem
ABC uitgeeft. John van Susteren en
Marcel Jagersma van het Nationaal
Platform Zwembaden|NRZ kwamen
naar Mijdrecht om het keurmerk
officieel te overhandigen. De heren benadrukten de hoge kwaliteit
en hygiëne binnen de accommodatie. Daarnaast waren zij onder de indruk van de inzet en betrokkenheid
van de medewerkers.
Eisen
Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde weten regelgeving. Met het Keurmerk
Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan die wensen
en eisen die door klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden worden gesteld aan zwembaden. Het Keurmerk is een nietverplichte regeling met het wettelijk
kader als ondergrens en daarboven
op een aantal extra kwaliteitseisen.
De betrouwbaarheid van het keur-

merk is gewaardeerd met een 9,4
door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid. Dat wil zeggen
dat het Keurmerk Veilig en Schoon
niet alleen betrouwbaar is, maar
vooral in dienst staat van u, de klant.
Volgens Sandra Mur, locatiemanager van het Veenweidebad, heeft de
organisatie dit keurmerk alleen kunnen behalen door de ongelooflijke
inzet en betrokkenheid van de medewerkers. ‘Alle collega’s zijn trots
op onze accommodatie, zetten zich
voor 100% in en zijn dag in dag uit
bezig met veiligheid en hygiëne. Dat
werpt zijn vruchten af! Het mag ook
wel eens gezegd worden dat het
succes van de organisatie voor een

Jordy wordt het 6-0. Tijdens de laatste wedstrijd tegen Legmeervogels
is een gelijkspel voldoende, maar de
mannen nemen hier geen genoegen mee. Dion en Jim zorgen ervoor dat er achterin niemand door
heen komt en wanneer de voorzet
van Jordy wordt ingeschoten kunnen we een 1-0 stand noteren. Niet
veel alert is Auke zeer alert als de
keeper de bal los laat en de 2-0 is
een feit. In een onbewaakt ogenblik weten de Legmeervogels 2-1 te
score. Maar Auke en Abdoel treffen
nog een keer doel. En zo is Argon E3
met maar liefst 12 doelpunten voor
en 2 tegen kampioen van haar eigen
thuistoernooi.
blies. In de eerste helft had de ploeg
namelijk wind mee en kon hier goed
gebruik van maken. In de tweede
helft zat de wind tegen. Er werden
goed kansen gecreëerd, maar het
wou maar niet lukken om tot scoren te komen.
Baltempo
De ploeg kreeg de opdracht om het
baltempo en loopvermogen op te
schroeven.
Mede door het tragere spel in de
tweede helft wou het maar niet lukken om te scoren. Veel kansen rolden eruit. Het was uiteindelijk Jelmer Steen die na vijftien minuten
spelen in de tweede helft het eerste
doelpunt maakte. Auke van der Zijden mocht in het veld komen voor
de geblesseerde Jimmy de Koning,
die voor rust al last had van de blessure. Vlug en Vaardig zou nog maar
één keer scoren in de tweede helft.
In de allerlaatste minuut viel er nog
een doelpunt aan de kant van Atlantis. Hiermee kwam de eindstand
op 15-8 te staan.
Deze wedstrijd had twee gezichten. Een goede eerste helft met
veel scores en goede kansen, waarbij het helaas de tweede helft niet
meer wou lukken bij de ploeg. Later kwam het nieuws binnen dat de
wedstrijd van DSO-SDO gewonnen
was door SDO. SDO blijft dus op
drie punten staan van Atlantis.
Volgende week speelt Atlantis thuis
tegen Argus. Hier zal gewonnen
moeten worden. Atlantis hoopt een
klein beetje of Vlug en Vaardig wil
helpen met het winnen van SDO
volgende week.
groot deel gerealiseerd word door
mijn fantastische team, ik ben trots
op ze!’ aldus de locatiemanager.
Feestje
Genoeg reden dus voor een feestje.
De hele maand Mei en Juni wordt
het behalen van het keurmerk én
het 1 jarige bestaan op 1 juni, met u
gevierd. Zo is er elke 2e vrijdag van
de maand disco zwemmen, krijgen
alle vrouwelijke bezoekers aan de
accommodatie een leuke kortingsvoucher aangeboden, wordt er met
u geproost op het jubileum, is er
een speciaal kinderfeestjes arrangement en wordt alle basisscholen
en sportverenigingen een unieke
kans aangeboden om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van
het zwembad. Genoeg te doen dus
en voor ieder wat wils! Noot voor de
redactie: voor meer informatie, aanvullingen en vragen kunt u contact
opnemen met Sandra Mur.
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cock Fangman wint de
Bolletjestrui

GVM ’79 turnsters in
Regio finale

Mijdrecht - Vrijdag 13 mei was
Cock Fangman uit de Hoef de snelste wielrenner op de Alpe`de Huez.
Zijn tijd was 1 uur 07 minuten en 57
seconden. Hiermee was hij de beste van een groep van 49 wielrenners
uit de regio Mijdrecht/Uithoorn. Deze groep heeft hiermee ruim 30.000
euro bij elkaar gefiets voor het goede doel KIKA. Onder een stralend
zonnetje klonk het startschot vrijdag de 13e om 10.30 uur aan de
voet van de Alpe. Het was echt afzien voor de deelnemers want de
thermometer gaf al 26 graden aan.
Onder de deelnemers was de chauffeur van de touringcar die met al de

Mijdrecht - Zaterdag 14 mei werd
in Hooglanderveen de Regio Finale
divisie 5 gehouden.
Van GVM ’79 hadden zich 7 turnsters voor deze finale geplaatst.
Laisa Hartong moest echter afzeggen daar zij tijdens de schoolgym
een bal op haar pink kreeg en deze in het gips moest.Laisa, wij hopen dat je snel weer mee kan komen turnen !!!
In de categorie instap NTS 11 deden
Quinn Hartsink en Lisa van Nobelen
hun uiterste best.
In een finale is het niveau heel
hoog en foutjes leveren veel aftrek
van punten op. Quinn deed het prima op sprong en vloer maar op de
balk en brug ging het wat minder
goed. Op de brug ging het bij het
inturnen perfect maar helaas toen
de oefening voor de jury geturnd
moest worden ging het mis. Jammer maar met 46,017 punten toch
nog een 33ste plaats voor Quinn. Lisa maakte geen grote fouten en behaalde een keurige 26ste plaats met
een punten totaal van 48,683. Beide
meisjes turnen dit seizoen voor het
eerst wedstrijden en je dan al plaatsen voor een finale is al een prestatie op zich.

wielrenners een weddenschap had
afgesloten.
Dat hield in dat als hij als laatste aan
de top was hij 100 euro in de KIKA
pot zou doen.
Echter als er ook maar 1 renner achter hem finishte moest de rest van
de groep allemaal 5 euro in de pot
doen. Uiteindelijk hield de chauffeur
7 renners achter hem (2.04.13) dus
dat leverde 245 euro extra op voor
de KIKA pot. De 2e en 3e plaats waren voor Renè Ellenbaas en Etiene
Pieterse in de zelfde tijd 1.09.30. Iedereen haalde de top de rode lantaarn drager kwam binnen op
2.48.10.

Een spannende strijd
tijdens springwedstrijd
Wilnis – Op 14 mei organiseerde
Willis weer een onderlinge springwedstrijd. Dit was de laatste wedstrijd die meetelde voor de Rabobank competitie 2011. Dit maakte deze wedstrijd extra spannend,
want de uitslag van deze wedstrijd
kon nog een belangrijke invloed
hebben op de uitslag van de competitie. Voor de prijsuitreiking van
de competitie moeten de ruiters nog
even wachten, want die wordt pas
bekend gemaakt tijdens najaars-ledenvergadering.

Denk en Zet 1 speelt
gelijk in laatste wedstrijd
Mijdrecht - Door een gelijkspel in
de laatste wedstrijd tegen Kijk Uit
1 is Denk en Zet –Advisor 1 achter
kampioen Moira en Rivierenland 2
op de derde plaats geëindigd.
Van de 9 wedstrijden werden er
6 gewonnen, slechts verloren van
Woerden en gelijkgespeeld tegen
Rivierenland 2 en Moira1, waarbij
Denk en Zet de enige ploeg is geweest die Moira een punt heeft afgesnoept en zelf nog lange tijd in de
race om het kampioenschap heeft
meegedaan. De wedstrijd tegen Kijk
Uit 1 was er wat de plek op de ranglijst betreft nagenoeg een om des
keizers baard. Slechts als Denk en
Zet 1 zou verliezen en Woerden zou
winnen zou Woerden de 3e plaats
overnemen, e.e.a zou echter t.a.v
bijvoorbeeld promotie niets uitmaken, dus behoudens de eer stond er
voor de externe ranglijst niets meer
op het spel.
Positie
Daar de behaalde resultaten echter
ook meetellen voor de interne comp.
kon een persoonlijk goed resultaat
wel nog schelen in de positie. Ook
hier gold dat er ongeacht het resultaat de kampioensplaats niet meer
vacant was. Met nog 4 ronden de
gaan staat Henk Kroon ruim 200!
Punten voor op de nr. 2 en om dit
in te halen zou Kroon geen 4 maar
8 x achtereen moeten verliezen en
de naaste concurrent alles moeten
winnen. De plekken 2 t.m 4 zijn echter nog inwisselbaar. Jeroen Vrolijk
stond voor aanvang van de wedstrijd op 657 pnt. Op de 2e plaats
terwijl Gert Jan Smit met 601 pnt.
de 5e plaats inneemt. Uitgaande dat
men er gemiddeld per gewonnen
wedstrijd 25 punten bij krijgt, kan er
met nog 4 ronden te gaan nog wel
wat gebeuren.
Spannend
De wedstrijd had een spannend verloop. De eerste uitslag, remise werd
gescoord op bord 8 door Thierry
Siecker. Al snel gevolgd door ook
een remise van Jeroen Vrolijk op
bord 6.
Inmiddels had Jan de Boer het op
bord 1tegen Ed Oosterlaken erg
moeilijk, op bord 2 en 3 respectievelijk bespeeld door Harris Kemp en
Gert Jan Smit stonden onoverzich-

telijke zeer gecompliceerde standen
op het bord.
Bram Broere op 4 liet weer eens zien
toch echt goed te kunnen schaken,
in een echte Spaanse partij plaatste hij een mooi tijdelijk offer om vervolgens zijn tegenstander onver te
schaken. 1-2 voorsprong.
Op 5 liet Henk Kroon zien ook met
wit te kunnen winnen, zijn tegenstander bediende zich van de Cambridge-Springs variant. Kroon beheerste de theorie ruim voldoende
en behield steeds een klein positioneel voordeeltje, toen onder druk de
tegenstander een verkeerde afruil
aanging was het pleit –in het voordeel van Kroon – snel beslecht. Tegelijkertijd had Jan de Boer zijn partij verloren en had helaas ook Gert
Jan Smit zijn offer niet zien slagen.
Stand 3-3 met Cees Verburg op
bord 7 en Harris Kemp op 2 nog bezig. Verburg die matig uit de opening kwam liet voor de zoveelste
keer zien dat hij schaakt zoals de
Duitsers voetballen, je hebt pas van
hem gewonnen als hij het opgegeven heeft. Dit weigerde Verburg
echter en gaande weg werd zijn
stelling wat beter, dit gemixed met
ervaring en eindeloze onverzettelijkheid bracht dus het 43 punt binnen.
Een fantastisch eindspel op bord 2
moest bepalen of Denk en Zet- Advisor met de winst dan wel met een
gelijkspel naar huis zou gaan.
Helaas, helaas kon Harris in vliegende tijdnood de wel aanwezige winst
niet vinden, toen hij ook nog op het
juist ingeslagen pad terugkeerde
kostte hem dit 3 tempo’s en daarmee de partij.
Eindstand 4-4.

Door aan te geven welke sporten zij
willen doen, worden ze gekoppeld
aan een beweegmaatje in de buurt.

Spannend
Na deze spannende strijd was het
de beurt aan de kleinste en jongste deelnemers van de dag. Het parcours werd helemaal omgebouwd
tot een heus bixieparcours. Balkjes, een slalom en een paar hindernissen moesten de bixie-ruitertjes afleggen. Hierbij kregen ze allemaal een beoordeling over hoe zij
dit parcours aflegden. Doordat het
plezier hebben in het rijden en het
leren paardrijden het belangrijkste
is, werden er ditmaal geen plaatsingen gegeven. Joanna Peek, Antoinet Peek, Meina Peek, Isa Tijsseling,
Sam van den Beitel en Britt van Zijl
kregen allemaal een leuk cadeautje en een mooi lint. De organisatie
was zeer verheugd over de hoeveelheid bixie-deelnemers en de goede
resultaten.

Jeugd NTS 8
Romy de Kuijer kwam uit bij de
jeugd NTS 8. Bij sprong, balk en
vloer kon het allemaal wel beter,
daar bleven wat punten liggen, op
de brug daarentegen liet Romy een
prachtige oefening zien. Voor Romy
was er de 22ste plaats met een pun-

Senioren
Bij de senioren had Owefa Asafiati een plaats in deze finale verdiend.
Owefa sprong een overslag halve draai en deze werd goed uitgevoerd en leverde haar een mooi cijfer op sprong op, 11,100. Haar brug
en vloer oefening werden ook goed
uitgevoerd maar op balk zaten er teveel balansverstoringen en een val
in, jammer
Owefa werd 25ste met een puntentotaal van 41,100.
Helaas voor de GVM turnsters geen
plaats in de District Finale divisie 5
dit jaar, maar zij mogen nog wel turnen in de toestelfinale en op 2 juli zijn er ook nog de GVM ‘79 club
kampioenschappen in de Willisstee.

Uitslagen
Na deze goede wedstrijd en schitterende uitslagen verheugt Willis
zich al weer op de clubkampioenschappen. Het clubkampioenschap
zal voor de verandering op vrijdagavond 1 en zaterdag 2 juli verreden
worden in plaats van in augustus.
Hierbij moeten de ruiters en amazones zich bewijzen in de dressuur én
in het springen.
Na deze twee dagen wordt er bekend gemaakt wie zich dan de clubkampioen 2011 van Willis mag noemen. Voor meer informatie kan er
worden gekeken op de website van
Willis, www.lrpcwillis.nl.

Drie kampioenen bij
Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 17 judoka’s van Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama toernooi in Amsterdam. Dit is
een judotoernooi voor judoka’s tot
en met 14 jaar. Voor een aantal was
dit hun eerste judotoernooi. Bijzonder leuk om naar te kijken.
Onder aanmoediging van de meegekomen ouders en fans hebben
onze deelnemers goed judo laten
zien. Het resultaat mocht er zijn.
Drie kampioenen voor Budo Ryu
Blaauw: Tom Storm, Jelte Dirkson
en André van den Bosch.

Vijf tweede plaatsen: Puck de Beer,
Tom van den Haak, Javier van Meines, Filip Banjanin en Jelle van
Scheppingen.
Zeven derde plaatsen: Emma Verwoerd, Remke Verwoerd, Julia Maijenburg, Rob Burggraaf, Chris Coppens, Jordy Brands, Mike Burggraaf,
Cas Jansen en Rogier Hendriksma.
We kunnen weer terugkijken op een
gezellig en geslaagd judotoernooi.
Voor meer informatie over judo vanaf 4 jaar, volwassenen-judo en karate vanaf 10 jaar kunt u contact opnemen met Budo Ryu Blaauw, tel:
0297-272629 of 06-10484259

De ranglijst voor de
eerste 10 plaatsen ziet er
hierdoor als volgt uit
1 Henk Kroon 912 punten.
2 Jeroen Vrolijk 673 pnt.
3 Jan de Boer 655,3 pnt.
4 Bram Broere 655,0pnt.
5Gert Jan Smit 601 pnt.
6 Harris Kemp 539 pnt.
7 Cees Verburg 538 pnt.
8 Henk v.d.Plas 505 pnt.
9Jan Smit
480 pnt.
10 Thierry Siecker 445 pnt.
Met nog 3 ronden te gaan kan er
dus nog e.e.a veranderen.

Samen sporten?
Scoor een beweegmaatje
De Ronde Venen - Veel mensen
willen wel beginnen met sporten of
bewegen, maar vinden de stap te
groot.
Een beweegmaatje kan dan helpen. Samen sporten stimuleert niet
alleen om vaker te bewegen, het is
ook nog eens veel leuker en gezelliger. Mensen die een beweegmaatje willen, kunnen zich opgeven via
www.sportinderondevenen.nl. Samen met een beweegmaatje kunnen mensen bijvoorbeeld meedoen
aan Juni Beweegt.

Ruiters
De dag begon met de paardenruiters. Hierbij was er duidelijk
een sportieve strijd tussen de zussen Annemieke en Pauline Oudijk
en zussen Helma en Ilona van den
Heuvel, aangezien zij bijna allemaal
met twee paarden reden en dus
twee kansen hadden. Op de derde
plaats eindigde dan ook Helma van
den Heuvel met U be Nante. Met
een foutloos parcours en een foutloze barrage in de tijd van 60 seconden, mocht zij het witte lint ophalen. Op de tweede plaats eindigde
een amazone die het hoogst van allemaal sprong. Met haar Beijing Nu
Lan sprong zij de ‘sterren van de
hemel’ met een foutloos L-parcours
en een foutloze barrage in een tijd
van 54 seconden. Annemieke Oudijk mocht met deze rit het rode lint
ophalen. Jammer genoeg voor haar,
was haar zusje met hetzelfde paard
Beijing Nu Lan net 2 seconden sneller in de barrage. Zij sprong misschien niet zo hoog, maar ging er in
de barrage echt voor. Met 52 secon-

den in de barrage, werd Pauline Oudijk met Beijing Nu Lan eerste.

tentotaal van 41,483. Safa Asafiati
en Manoek Ottevanger deden mee
bij de junioren NTS 7.
Manoek had een mooie overslag bij
de sprong, maar op de overige toestellen ging het niet zo best. Jammer was wel dat de kip op de brug
bij het inturnen wel lukte en toen de
oefening voor de jury geturnd moest
worden zat de kip er niet goed in,
dat is dan even heel hard.
Maar goed met een puntentotaal
van 36,050 was de 32ste plaats voor
Manoek. Ook Safa liet bij sprong
een mooie overslag zien, haar brug
oefening werd laag beoordeeld
door de jury en maar op de balk en
vloer maakte Safa wat foutjes en dat
kostte dan weer veel punten. Met
38,850 punten was de 26ste plaats
voor Safa.

Match
Na de aanmelding neemt Carolien Harbers van Stichting De Baat
contact op om de verdere wensen
en mogelijkheden te bespreken. Als
er een match is, wordt eerst kennisgemaakt en besproken aan welke beweegactiviteiten ze mee willen doen.
Meer informatie
Voor meer informatie over beweegmaatjes kan contact worden opgenomen met sportconsulent Erik
Leus van Sport in De Ronde Venen.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-43093929 en e-mailadres
info@sportinderondevenen.nl.

F-meisjes cSw, klasse!
Wilnis - Ondanks de stormachtige
ontwikkeling van het meisjesvoetbal in Nederland blijft bij veel clubs
de inbreng van F-meisjes meestal
beperkt tot enkele meisjes, die tussen de jongens voetballen.
Bij CSW, waar vrouwen en meisjes
al meer dan 30 jaar actief zijn, spelen F-meisjes (6 tot 8 jaar) een prominente rol. Het zal duidelijk zijn,
dat ook meisjes zich pas optimaal
als voetbalsters kunnen ontwikkelen, als ze al jong met voetballen beginnen en dat doen ze bij CSW dan
ook volop. Dit seizoen waren er liefst
4 teams in competitieverband actief en met succes. De jongste twee
teams hebben na een jaar van trainingen en wedstrijden in de VSV regiocompetitie al heel veel geleerd
en de oudste twee teams presteerden in de jongens KNVB competitie
steeds beter. Het selectieteam, dat
best hoog is ingedeeld, gaat dit jaar

met sprongen vooruit en presteerde het om bij de laatste competitiewedstrijd in Mijdrecht tegen de boys
van het F3 selectieteam van Argon
met 0-2 te winnen. De meiden hadden het zwaar, maar ze knokten zich
naar een fantastisch eindresultaat,
de kroon op het werk van F-meisjes
hoofdtrainster Nelleke Vrielink.
Natuurlijk ontstaat er door het doorschuiven naar de E-meisjes heel wat
ruimte bij de F-pupillen voor nieuwe leden; ook voor het nieuwe seizoen wil CSW weer met 4 meisjes
F-teams gaan draaien. De toeloop
van nieuwe meisjes is al goed op
gang gekomen, maar voor een 5-tal
speelsters is er nog wel plaats.
De
meisjes
(geboortejaren
2003,2004 en 2005) worden op
volgorde van aanmelding geplaatst.
Aanmeldingsformulieren downloaden vanaf www.cswilnis.nl/contact
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Hertha maakt zich op
voor de nacompetitie
Vinkeveen - Hertha heeft vorige week de competitie afgesloten
met een 4-3 nederlaag bij ZuidOost United. De Vinkeveners waren voor de wedstrijd al zeker van
de nacompetitie en sluiten het seizoen af als derde. In de nacompetitie om promotie naar de derde klasse is Hertha ingedeeld in een poule met zes ploegen. Dit betekent dat

de Herthanen aanstaande zaterdag
al in actie komen, waarbij het op bezoek gaat bij UNO in Hoofddorp.
UNO eindigde als derde in de competitie en plaatste zich via de periodetitel van kampioen Koninklijke
HFC voor de nacompetitie. Vervolgens speelt Hertha twee thuiswedstrijden, zaterdag 28 mei komt HMS
uit Utrecht op bezoek en donderdag

2 juni is Cobu Boys de tegenstander. Zaterdag 4 juni speelt Hertha
de uitwedstrijd tegen DEV in Doorn
en het sluit de nacompetitie af op
zaterdag 11 juni tegen derdeklasser
SVM Boys.
In de komende weken zal duidelijk
worden of Hertha promotie naar de
derde klasse kan afdwingen.

Manchester City wint de penaltycup!
Wilnis - Bij voetbalvereniging CSW in Wilnis is het seizen voor de allerkleinste spelers ten einde gekomen. De F13
heeft dit seizoen in de onderlinge UEFA Cup de penaltybokaal weten te bemachtigen.
Mede door de geweldige keepkunsten van Koen wist het team de meeste ballen in en uit het net te krijgen. Koen,
Hidde, Jens, Stan, Maikel, Hugo, Lars, Nikodem en Bas top gedaan!

HVM Sportways hockeykamp groot succes

“Kies Hart voor Sport” ga
kanovaren!
De Ronde Venen - Ook dit jaar is
er onder de schooljeugd ruime belangstelling voor het kanovaren.
De actie van de gemeente om de
schooljeugd kennis te laten maken
met andere sporten is en blijft een
succesvolle formule. Ook dit jaar
doet de kanovereniging De Ronde
Venen weer mee aan dit evenement.

Door middel van het project probeert KVDRV de kinderen van de
basisschool te interesseren voor het
kanovaren. Veel jongelui vinden het
kanovaren wel leuk, maar hebben
reeds voor een andere sport gekozen. Het is wat dat betreft altijd afwachten wat er aan nieuwe leden
toestroomt naar aanleiding van Hart

De Vinken vindt aansluiting
met middenmoot
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
14 mei speelde De Vinken 1 in Den
Haag tegen Achilles 1. Een belangrijke wedstrijd tussen twee korfbalploegen in de degradatiezone. Een
overtuigende start zorgde voor een
ruststand van 1-6. Na rust kwam
Achilles binnen een kwartier op
7-8, terwijl de Vinkenaanvallen uiterst moeizaam verliepen. Gelukkig
konden de punten met het schotkracht van Mariska Meulstee veilig
worden gesteld.
Na het zaalseizoen heeft de Fortisformatie prima resultaten geboekt
op het veld. In de afgelopen drie
wedstrijden werden vier punten bemachtigd, wat nog niet voldoende
bleek te zijn om het gevaar van degradatie te ontlopen. Daarom moest
ook deze wedstrijd, tegen concurrent Achilles, gewonnen worden.
Vanwege een blessure van Helene Kroon speelde Melanie Kroon

in haar plaats. Aanvallend begon zij
met Mariska Meulstee, Peter Kooijman en Peter Koeleman. Verdedigend startten Charita Hazeleger,
Joyce Kroon, Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren.
Zeer sterke start
Met een goede aanvalsopbouw en
een geconcentreerde verdediging
had Mariska al snel de mand gevonden, door middel van twee afstandschoten. Joyce deed dit voorbeeld
volgen, terwijl Achilles zelfs met een
strafworp niet van de nul af wist te
komen.
Na een dozijn Vinkenaanvallen verzilverde Charita een strafworp. De
aanval van Achilles hierop werd met
een doelpunt afgerond, maar de
Haagse hoop werd door het loepzuivere schot van Mariska al snel te
niet gedaan.
Na de 1-6, een vrije bal van Rudy,
stokte het aanvalsritme van De Vin-

voor Sport. Soms kan dit jaren later
zijn. Dit jaar hebben zich 11 kinderen aangemeld voor het kanovaren.
Dit is gezien het aantal beschikbare verenigingskajaks goed te handelen. De deelnemers van Hart voor
Sport worden de beginselen van
het kanovaren bijgebracht en varen
mee met de jeugdgroep van de club.
Afgelopen zaterdag is de groep van
start gegaan. Het weer was prima,
maar niet iedereen heeft het droog
gehouden. De harde wind was hier
de aanleiding voor. Als je even niet
oplette en vergat te peddelen dan
wordt je door de wind weg geblazen. Ook de ouders die hun kinderen brachten keken bij het vertrek
gespannen toe hoe hun kinderen in
soms toch wat wankele kajaks wegvaarden.
Ook na de actie van Hart van Sport
wordt er door de jeugd doorgevaren
tot aan de grote vakantie. Dit houdt
in dat de deelnemers van Hart van
Sport nog langer door kunnen varen als zij dat willen. Als de kinderen
zo veel lol in het kanovaren hebben
en in het seizoen door willen varen,
dan heeft de club verenigingskajaks
ter beschikking zodat niet meteen
een eigen kajak moet worden aangeschaft.
ken door de felle druk en het goede voorverdedigen van Achilles.
Verdedigend was De Vinken geregeld heer en meester in de paalzone
door het vangwerk van de beide Peters en het terugzakken van de Vinkendames.
Mariska Meuls tee
Na rust kon De Vinken het aanvalsritme niet herpakken. De aanvallen kwamen steeds uit één hoek in
het achterveld om met de wind mee
te kunnen schieten. Daarentegen
schoot Achilles met de wind mee en
kon binnen acht minuten vijf maal
tot scoren komen.
Terwijl Mariska haar vijfde treffer
moeiteloos door de mand zag vallen, zette Achilles door tot een tussenstand van 7-8. Zo werd de ogenschijnlijk gespeelde wedstrijd, een
uiterst spannend duel.
Helemaal toen het spel minutenlang werd stilgelegd door een pijnlijke confrontatie in de paalzone met
Joyce als slachtoffer. Toch bleek dat
De Vinken tijdens dit soort benauwde momenten tot score kon komen,
iets wat in de eerste helft van het

Mijdrecht - In de meivakantie heeft
sportways op Hockeyvereniging
Mijdrecht een kamp georganiseerd.
Kids in de leeftijd van 6 tot 13 jaar
hebben zich drie dagen lang kunnen uitleven op het hockeyveld. Het
programma werd gestart om 9.00
uur en de ouders konden hun kinderen weer ophalen rond de klok
van 17.00 uur. Het programma werd
afgewisseld met leuke spelletjes
buiten, disco of een quiz binnen of
een toernooitje. Kortom de kinderen
hebben zich prima kunnen vermaken. De begeleiding van het kamp,
die binnen sportways ‘’staff’’ wordt
genoemd bestond uit eigen trainers
van HVM. Dit om deze staffers de
mogelijkheid te bieden zich op het
gebied van training geven te kunnen ontwikkelen.
De staff van dit kamp bestond uit
Thom , Laura, Olivier, Jolien, Joost,
Stijn, Michelle, Loek en Ruben. Elk
kamp heeft ook zijn coördinatoren
die alles aansturen. Claudia Roling
nam deze taak voor de hockey technische zaken op zich en Evelien Versteeg voor alles daar omheen. Een

veldcompetitie vaak ontbrak. Met
een gevaarlijke actie van Kelvin
werd Rudy vrijgespeeld en wist van
vier meter te scoren. De aanvallen
hierop werd Mariska in stelling gebracht en was tweemaal trefzeker.
Het laatste kwartier kwam de 7-11
voorsprong, ondanks het zwakke
aanvalsspel, niet meer in gevaar. En
met de achtste treffer van Achilles
kon De Vinken na het eindsignaal
opgelucht het veld verlaten.
Met nog drie wedstrijden te gaan
staat het team van Fred Straatman
nu zesde op de ranglijst. Toch zal De
Vinken nog punten moet halen om
veilig te blijven staan.
Volgende week zal getracht worden deze punten te halen tijdens de
wedstrijd tegen Sparta uit Nijkerk.
De wedstrijd zal om 15.30 uur aanvangen in sportpark De Molmhoek.

team dat trots mag zijn op de prestatie die zij hebben neergezet. Een
zeer jonge groep die het toch maar
voor elkaar heeft gekregen deze
kids 3 onvergetelijke dagen te bezorgen. Klasse!!
Van 1 tot 3 Augustus organiseert
sportways opnieuw zo’n kamp op

HVM. Dus mocht je het nou ontzettend leuk vinden om ook eens zo’n
kamp mee te maken, of denk je ‘’Hé
dat wil ik nog wel een keer’’ meld
je dan snel aan op de sportways site! Dan zorgt de staff er in augustus weer voor dat het een geweldig
kamp wordt.

Het Argon G-team
sluit seizoen af
met Zondag 1
Mijdrecht - Aanstaande donderdagavond 19 mei sluit het
Argon G-team samen met de
Zondag 1 het seizoen af. Dit
jaarlijks terugkerende evenement kan ieder jaar rekenen op een grote toeloop en
veel belangstelling. De G-spelers zelf kijken hier altijd enorm
naar uit en we nodigen iedereen, die het G-team een warm
hart toedraagt, tot het bijwo-

nen van dit mini-toernooi samen met de Zondag 1.
Dit mooie, maar vooral gezellige spektakel begint om 19.30
uur op veld 3 van Sportpark
Argon. De coach van de Zondag 1, Marcel Keizer, zal samen met de coach van het Gteam, Peter-Paul Wienk, de
teams evenwichtig samenstellen, zodat er op gelijke sterkte
gestreden kan worden.

