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College zwijgt (tot nu toe) over financiële gevolgen

Officieel vertrek gemeentesecretaris Emma de Lange
De Ronde Venen - Is dit nu politiek bedrijven? Een, volgens vriend
en vijand, goed functionerende gemeentesecretaris van de ene op de
andere dag met veel tamtam aan de
kant schuiven. Op radio, tv en in de
kranten deze gemeentesecretaris
afbranden en de schuld geven van
de slechte financiële positie waarin de gemeente zich bevindt. Miljoenentekort, slechte leiding, buiten deze gemeentesecretaris wordt
er ook nog een hoge ambtenaar aan
de kant gezet en stappen de burgemeester en een wethouder op.
Er komt een nieuwe burgemeester,
een nieuwe wethouder en de hoge ambtenaar en gemeentesecretaris worden voorlopig interim ingevuld. Nu, maanden later, stuurt het
college van burgemeester en wethouders het volgende persbericht:
“Het college van burgemeester en
wethouders van De Ronde Venen
is gezamenlijk met de gemeentesecretaris, mevrouw drs. E. de Lange, tot overeenstemming gekomen
over haar vertrek. Mevrouw De Lange is ruim 14 jaar gemeentesecretaris/algemeen directeur van onze gemeente geweest. Zij heeft recent de
herindeling van de oude gemeenten
De Ronde Venen en Abcoude geleid
en in samenwerking met het college
van burgemeester en wethouders
het Beleidsplan 2011-2014 vormgegeven. Zij heeft zich sterk ingezet voor de medewerkers van onze organisatie en voor een continue
verbetering van de dienstverlening
aan de inwoners van onze gemeente. Het college van burgemeester en
wethouders bedankt mevrouw De

Lange voor haar inzet voor en betrokkenheid met onze gemeente.”
Vreemde zaak
Op z’n echt Hollands gezegd
breekt hierbij toch je klomp. Waarom moest deze goed functionerende gemeentesecretaris weg? Als je
dit bericht leest was ze gewoon fantastisch voor het personeel, voor de
burgers, kortom: voor de gemeente.
Hoe kun je nog ooit geloof hechten
aan persberichten en/of uitspraken
uit de politiek als je dit leest. Onder het persbericht stond ook nog
dat er geen verdere mededelingen werden verstrekt over dit persbericht. Begrijpelijk, maar zo werkt
het niet in een democratie. Wij hebben een heel belangrijke vraag: wat
heeft deze manier van werken de
gemeenschap gekost? Maandenlang op wachtgeld en een interimgemeentesecretaris, dat betekent
dubbel salaris. En gezien de manier waarop deze gemeentesecretaris aan de kant is geschoven en
blijkbaar onterecht, gezien dit persbericht, wilden we weten: Hoeveel
geld krijgt zij mee? Wat is de ‘gouden handdruk’? We spreken hier
toch over gemeenschapsgeld, geld
van de burger en de burgers hebben er recht op te weten wat er met
hun geld gebeurt. Tevens zijn we
benieuwd hoe het zit met de hoge
ambtenaar die ook nog steeds niet
officieel is ontslagen.

worden geen mededelingen gedaan. Over de heer Stapel is geen
nieuws te melden.” Ons antwoord
daarop was ‘dat wij ons beroepen
op de wet van openbaarheid van
bestuur’.
Helaas ontvingen we bij het ter perse gaan van deze editie hierop alleen dit bericht: “Naar aanleiding
van bijgevoegde mailwisseling met
mijn collega, bevestig ik u hierbij de
ontvangst van uw verzoek op grond
van de Wet openbaarheid bestuur.
De ontvangst zal ik ook per post aan
u bevestigen, deze ontvangt u volgende week.” Was getekend, Martijn Broeze, Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie Gemeente De Ronde Venen.
We wachten af en houden u op de
hoogte.

Nee
We stelden deze vragen aan de
persvoorlichter. Zijn antwoord was
kort: “Over de financiële gevolgen
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Aangehouden
voor belediging
Vinkeveen – In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 mei heeft de
politie een man aangehouden voor
belediging.
Tijdens de surveillance reden agenten over de Ringdijk. Toen zij een
groepje passeerden, riep een man
beledigende teksten naar de agenten en rende vervolgens hard weg.
De agenten pikten dit niet en renden achter de man aan. Uiteindelijk
kon de man, 27 jaar oud uit Wilnis,
worden ingehaald en aangehouden.
Tijdens de aanhouding verzette hij
zich hevig en moest met gepast geweld en geboeid naar het politiebureau gebracht worden.

Alcoholcontrole

Veel aandacht voor Veenmolen
op Nationale Molendag
Wilnis – De Nationale Molendag vorige week zaterdag 12 mei
was een zonnige dag. De Wilnisser
Veenmolen had genoeg wind om
te draaien maar met de zeilen aan
de wieken die versierd waren met
vlaggetjes. Veel mensen kwamen
een kijkje nemen, aan het eind van
de dag hadden de vrijwillige molenaars Vos, Van Balgooi en Polhuijs
zo’n 250 bezoekers ontvangen. De
hele dag door waren er rondleidingen en de bezoekers werden getrakteerd op thee, koffie en limona-

de met daarbij kruidkoek en pannenkoeken. Al om 15.00 uur was de
voorraad op.
Opvallend was dat veel kinderen de
molen bezochten, met hun ouders.
Midpoint TV maakte enkele opnamen en interviewde molenaar Vos.
Bezoekers hoeven niet tot volgend
jaar te wachten om de molen te
zien, hij is elke zaterdag geopend
van 10.00 tot 16.00 uur voor een bezichtiging of de verkoop van meel
en streekproducten.

De Ronde Venen - De politie heeft
van zaterdagavond 12 mei 20.45 uur
tot 03.00 uur in de nacht op meerdere plaatsen een alcoholcontrole gehouden.
De controle werd achtereenvolgens
gehouden op de Kerklaan in Vinkeveen, de Pieter Joostenlaan in Wilnis, de rotonde Hofland/Dukaton
en de rotonde Industrieweg/Veenweg in Mijdrecht. In totaal negen
automobilisten werden aangehouden, twee van hen bleken uiteindelijk niet te veel te hebben gedronken. Zij bliezen 110 en 220 ug/l, terwijl 220 ug/l de limiet is. Tegen de
overige automobilisten is wel proces-verbaal opgemaakt. Twee van
hen moesten zelfs hun rijbewijs inleveren, zij bliezen bijna drie keer
(620 ug/l) respectievelijk bijna vier
keer (870 ug/l) de wettelijke limiet.

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ADVERTEREN?
IN DE

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

Sigaretten buit
bij snelkraak
Mijdrecht - Twee verdachten
pleegden aan het begin van de
nacht van zondag 13 op maandag
14 mei een snelkraak. Zij ontkwamen op een scooter. Rond 00.30
uur zagen getuigen dat een scooter
met twee opzittenden in de Dorpsstraat voor een winkel stopte. De
twee stapten af, vernielden een ruit
van de toegangsdeur van de winkel
en gingen naar binnen. Zij kwamen
even later beiden met een tas met
buit naar buiten. Zij sprongen op de
scooter en gingen er over de Dorpsstraat en vervolgens vermoedelijk
via de Kerkvaart vandoor. Bij het
zien van de inbraak belden de getuigen direct 1-1-2. Agenten gingen
met spoed ter plaatse, maar toen
bleken de vogels al te zijn gevlogen.
Ook een onderzoek in de omgeving,
leverde geen resultaat op. De snelkrakers bleken onder andere sigaretten te hebben gestolen.
Signalement
Bestuurder: man, 1.70-1.80 meter,
tenger/slank postuur, donkere kleding, muts en capuchon op/over
zijn hoofd en hij sprak Nederlands;
Passagier: man, 1.70-1.80 meter,
tenger/slank postuur, donkere kleding, muts en capuchon en vermoedelijk een sjaal voor zijn gezicht. Hij
maakte gebruik van een zwart-witgeblokte boodschappentas (blokken van ± 5 bij 5 cm). Zij reden op
een zwarte scooter. De scooter was
voorzien van een hoog windscherm.
Aan getuigen van de snelkraak en
aan mensen die de verdachten tussen 00.00 uur en 01.00 uur in of in
de omgeving van Mijdrecht hebben gezien, wordt verzocht contact
op te nemen met de politie van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844.

Jongen gewond
bij tikkertje
Mijdrecht - Een jongen raakte op
maandag 14 mei gewond toen hij
plotseling de weg op rende en werd
aangereden.
Rond 18.35 uur was een 11-jarige
jongen uit Mijdrecht met vriendjes
tikkertje aan het doen op de Tweede Zijweg. Tijdens het spel rende de
jongen plotseling tussen geparkeerde auto’s door de rijbaan op. Daar
reed op dat moment een 56-jarige
man uit Alphen aan den Rijn met
zijn bestelbus. Het jongetje werd
aangereden. Hij liep letsel aan onder andere zijn hoofd en enkel op.
Een ambulance bracht het slachtoffer over naar een ziekenhuis.

Pianoleerlingen Letta van
Maanen geven concert
De Ronde Venen - Het jaarlijks
concert door pianoleerlingen van
Letta van Maanen vindt dit keer
plaats op vrijdagavond 25 mei in
zorgcentrum Nieuw Avondlicht,
Dorpstraat 75 te Mijdrecht. Eenieder
kan genieten van zeer gevarieerde
pianomuziek gespeeld door de en-

Financiële Diensten Mijdrecht

thousiaste leerlingen. Ook is er een
gastoptreden van verhalenvertelster Elza Vis en gitariste Eline Hofstra. Het concert begint om 19.30
uur en kaarten à drie euro zijn verkrijgbaar bij Letta van Maanen, tel.
0297-262311 en voor aanvang aan
de zaal.

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

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaat.nl
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Nominaties gevraagd voor
uitreiking groene lintjes
De Ronde Venen - GroenLinks De
Ronde Venen reikt op zaterdag 16
juni a.s. ‘groene lintjes’ uit. Dit is een
onderscheiding die gaat naar mensen die zich op positieve wijze inzetten voor groen en duurzaamheid
in de gemeente. Voor deze uitreiking mag iedereen kandidaten nomineren.
In gemeente De Ronde Venen zijn
heel wat mensen die zich inzetten
voor het groen. GroenLinks maakt
zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim
aan anderen die dat ook belangrijk vinden. Daarnaast willen ze in
de komende jaren een impuls gaan
geven aan duurzaamheid (b.v. duurzaam ondernemen, energie-zuinig bouwen, zonne-energie, gebruik duurzaam gekweekt hout) en

worden ook in deze categorie lintjes uitgedeeld. Tevens wil GroenLinks deze actie gebruiken om voor
dit streven in contact te komen met
deskundige mensen die haar daarmee kunnen adiviseren.
Weet je iemand die een groen lintje verdient, of wil je bij de uitreiking
aanwezig zijn, dan hoort de jury dit
graag. Als je iemand nomineert,
krijg je uiteraard een uitnodiging
voor de feestelijke uitreiking. Deze
zal gaan plaatsvinden op een groene, passende locatie.
Je kunt je nominatie zenden
aan drv@groenlinks.nl of naar
GroenLinks DRV, Haagwinde 49,
1391 XX Abcoude. Graag voorzien van motivatie en vóór 4 juni
aanstaande.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Uitbreiden van een woning aan
de zij- en achterkant

Bouwen

W-2012-0259

9-5-2012

Realiseren van een garage aan
de zijkant van de woning

Bouwen

W-2012-0251

8-5-2012

de hoef
De Hoef Oostzijde 33

Vervangen van kozijnen

Bouwen

W-2012-0247

1-5-2012

Mijdrecht
Communicatieweg 16
Hofland 203

Plaatsen van 2 vlaggenmasten
Bouwen
Verplaatsen van een variantloods Bouwen

W-2012-0238
W-2012-0246

27-4-2012
7-5-2012

Uitbreiden van een woonhuis met Bouwen
een aanbouw aan de achterzijde
Vervangen van een beschoeiing Bouwen
en steiger
Ophogen grasland met
Aanleg
verspreidbare bagger

W-2012-0258

9-5-2012

W-2012-0249

2-5-2012

W-2012-0240

27-4-2012

Plaatsen van een dakkapel op
het linkerdakvlak

W-2012-0254

9-5-2012

abcoude
Proostdijstraat 28
baambrugge
Prinses Beatrixstraat 32

vinkeveen
Baambrugse Zuwe 45
Baambrugse Zuwe 230
Donkereind 29
wilnis
Herenweg 27

Bouwen

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
abcoude
Zuster Claassenhof 6
Koppeldijk 8
amstelhoek
Amstelkade 119

mijdrecht
Dubloen 42
Granaat 25
Westerlandweg 5
vinkeveen
Donkereind 46 (nabij)
Waeterrijck 15

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Bouwen van een aanbouw aan
de linker zijgevel
Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning

Bouwen

W-2012-0163

7-5-2012

Bouwen

W-2012-0136

7-5-2012

Oprichten van een woning ter
vervanging van een bestaande
woning

Bouwen
Slopen

W-2012-0037

24-4-2012

W-2012-0174

7-5-2012

W-2012-0229

7-5-2012

W-2012-0080

7-5-2012

W-2012-0127

7-5-2012

W-2012-0116

7-5-2012

Uitbreiden van de woning aan
de achterzijde

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)
Vestigen van een
RO (afwijken
schoonheidssalon
bestemming)
Bouwen van een machineberging Bouwen
Afwijkend gebruik van het
bestemmingsplan
Veranderen van een schuur

RO (afwijken
bestemming)
Bouwen

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.
aanGevraaGde evenementenverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
maand

evenement

locatie

activiteit

do. 31 mei t/m vr. 1 juni
18.00-23.30 u.
vr. 1 juni 16.00–23.30 u.

Plaatsen tent voor opening
Dock 15 te Mijdrecht

Industrieweg 15,
3641 RK te Mijdrecht

Versterkt geluid

za. 9 juni
21.00-04.00 u.

Schuurfeest Ouwe
lullen pullenfeest

2e Velddwarsweg 1,
3646 AV te Waverveen

Versterkt geluid

za. 9 juni v/a 16.00 u. tot Overnachting jeugdleden bij
Dr. J. van der Haarlaan 1,
zo. 10 juni 2012 12.00 u. tennisvereniging De Ronde Vener 3641 JW te Mijdrecht

Overnachting
in clubhuis

zo. 17 juni
09.00-16.00 uur

Start/finish AMC
parkeerterrein P4

Afsluiting
Gein noord
11.00-15.00 uur

za. 25 aug t/m za. 1 sept Abcouder Feestweek 2012
07.00-03.00 uur

Dorpskern van Abcoude

Versterkt geluid

zo. 4 nov.
09.00-14.00 u.

Zilveren Turfloop

Start vanaf de Hoofdweg,
3641 PR te Mijdrecht

Afsluiting
gedeelte van
de Hoofdweg
te Mijdrecht

za. 29 dec
19.30-02.00 u.
ma. 31 dec
0.30-05.00 u.

Tent Oud en Nieuwfeest

Ontspanningsweg 1,
3641 SV te Mijdrecht

Versterkt geluid

AMC-loop

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 8.30 tot 16.00
en vrijdag 8.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een
zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, afd.
Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen
kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen 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 BP Gas Nederland B.V., Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten t.b.v. het vervoer van butaan
en propaan naar diverse locaties in De Ronde Venen. De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen
ter inzage van 18 mei tot en met 31 mei 2012. 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 in
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;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadslaan 111 in Mijdrecht.
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 tel. 0346-260646 of mw.
Y.T.M. van der Maat, tel. 0346-260641.

wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij meldingen op basis van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- R. Jansen voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Rijksstraatweg 87A, 1396 JG
Baambrugge;
- A.M. Meuwissen voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Winkeldijk 32, 1391
HM Abcoude;
- H. de Haan voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Dwarskade 1A, 1391 HS
Abcoude;
- P.R. Meuwissen voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Winkeldijk 37, 1391 HM
Abcoude;
- S.H. Meuwissen-Dalderup voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Winkeldijk
39, 1391 HM Abcoude;
- P.A. Koelemij voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Gein-Noord 76-77, 1391
HX Abcoude;
- A.J. Verweij voor de herbouw van een machineberging, op het adres Provincialeweg 19, 3645 CN Vinkeveen;
- Shell Nederland Verkoopmaatschappij Heynis voor het vervangen van de ondergrondse brandstoftank, op
het adres Mijdrechtse Zuwe 2, 3641 PG Mijdrecht.
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 eerst 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, telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze
website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kievit 30,
3641 TE Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 16 mei 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
vaststellinG bestemminGsplan wkO installatie westerheul iv
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de raad van de gemeente De Ronde
Venen op 26 april 2012 het bestemmingsplan WKO Installatie Westerheul IV gewijzigd heeft vastgesteld. De
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan hebben betrekking op de in artikel 3 van de planregels opgenomen eisen ten aanzien van het toegestane bronvermogen van de te bouwen nutsvoorziening.
bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “WKO installatie Westerheul IV” maakt het bouwen van een centraal technische ruimte mogelijk ten behoeve van een Warmte-koudeopslagsysteem (WKO) in de te realiseren woonwijk Westerheul IV in Vinkeveen. Het plangebied omvat de groenstrook gelegen ten noorden van het gasstation op de hoek Voorbancken en
Mijdrechtsedwarsweg. Met dit bestemmingsplan krijgt de groenstrook de bestemming “Bedrijf – Nutsvoorziening”.
afstemming met provincie
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is aan Gedeputeerde Staten van Utrecht gezonden. De provincie
heeft laten weten geen gebuik te maken van het wettelijk instrumentarium.
ter inzage
Het digitale bestemmingsplan is interactief te raadplegen de gemeentelijke website (0736.ROpubliceer.nl). U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.
nl/?phID=1981E4C3-C5A9-4131-A48C-D564C7760FB7. De plandocumenten en achterliggende onderzoeken
zijn via ROpubliceer te downloaden. Het plan is daarnaast te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De
authentieke digitale planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie: http://ro-online.robeheer.
nl/0736/manifest.html. De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien bij de balie Omgevingszaken
in de centrale hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken van maandag tot en
met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur via tel. 0297-291616.
termijn van inzage
Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 mei tot en met 29 juni 2012.
indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:
- degenen die tijdig hun zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt;
- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
- belanghebbenden tegen de wijzigingen die het college in het besluit bij de vaststelling ten opzichte van het
ontwerpbesluit heeft aangebracht.
Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast
het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in
werking tot dat op het verzoek is beslist.
tijdelijke plaatsinG cOntainer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 mei 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV):
- aan Bouwbedrijf Drost vergunning hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Koningsspil 23 3642 ZR Mijdrecht. Dit in verband met het afvoeren van sloopafval etc. aan de Koningsspil 23,
Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode maandag 21 mei 2012 tot en met vrijdag 13 juli 2012.
- aan VBK Zuid BV ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Briljant 18. 3641
XZ Mijdrecht. Dit in verband met het afvoeren van sloopafval etc. aan de Briljant 18 in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode maandag 21 mei 2012 tot en met vrijdag 20 juli 2012.
Bezwaar
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop
de vergunning is verleend, 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 tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
verGaderinG cOmmissie alGemene bestuurlijke zaken/financiën 21 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 april 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 15 maart 2012
5. Punten voor de raad van 31 mei 2012
a. Vaststellen diverse grondexploitaties en afsluiten grondexploitatie Baambrugge Oost per 31 december
2012, raadsvoorstel nr. 0021/12
De raad wordt voorgesteld over te gaan tot: Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties voor de projecten Meerbad Abcoude, Westerheul IV Vinkeveen, Stationslocatie Abcoude en Baambrugge Oost. Het vaststellen van de grondexploitatie voor het project Veenbad Vinkeveen. Het per 31 december 2012 afsluiten van
de grondexploitatie Baambrugge Oost.
b. 1e Financiële rapportage 2012, raadsvoorstel nr. 0019/12
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 1e financiële rapportage 2012.
6. Overige punten
a. Project revitalisering woonwagenkamp Molenland Wilnis
Aan de hand van een memo van het college over dit onderwerp wordt hierover van gedachten gewisseld.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

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

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

*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

Chazz 2012

dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

dOkTERSdIENSTEN

Slechte staat
Door Flavoring

Ik mengde me in hun gesprek en gaf aan dat het toch zonde was als
zo’n oud gebouw niet meer het straatbeeld van Uithoorn zou bepalen. Zoveel echt oude en mooie gebouwen zijn er niet in Uithoorn.
Het enige wat ik kon verzinnen is de Thamerkerk, het Rechthuis en
het oude gemeentehuis. Maar volgens een vrouw was de Schanskerk
toch echt niet ouder dan 40 jaar.
Daar geloofde ik nou echt geen ene snars van. Sterker nog, het irriteerde me nogal. Mijn eigen ouders zijn in die kerk getrouwd en zouden nu meer dan 50 jaar getrouwd zijn geweest, dus dat klopt niet,
mevrouw!!!
Tijd om het even op te zoeken en zo las ik dat de Schanskerk in 1868
in gebruik is genomen. Architect Herman Jan van den Brink ontwierp
de neoromaanse kerk met de twee torens aan de voorzijde. Klein detail is dat de kosten voor de bouw toentertijd nog geen 50.000 gulden bedroegen.
Misverstanden krijg je dus als er veel mensen gaan praten over een
onderwerp dat iedereen wel raakt, maar waar niet iedereen het fijne vanaf weet.
Nu wil ik zeker niet pretenderen alles van dit onderwerp af te weten,
sterker nog: ik weet er veel te weinig van. Maar gelukkig bestaat er
internet en kun je van alles opzoeken. Dus las ik nog verder over de
historie van de kerk.
In de jaren 1950 bleek dat de kerk te klein was geworden voor het
grote aantal gelovigen en werd de kerk verbouwd en uitgebreid. Dit
was de tijd waarin de kerk floreerde.

In de winkel in Mijdrecht won de
heer S. Odonell, in Wilnis de heer
Heykoop en in de winkel in Vinkeveen was Mariska Bloos de gelukkige winnaar. De actie loopt nog tot
maart volgend jaar.

Wouter kreeg op 3-jarige leeftijd zijn eerste drumstel. Op 10-jarige
leeftijd deed hij het slagwerk bij de Driestuivers opera en de Peer Gynt
suite. In 2009 is hij begonnen met jazz drummen, vorig jaar begeleidde
hij de eindexamenkandidaten van de Frank Sanders Academie.
De vierde man van deze band is Tijs Klaassen, de basgitarist. Tijs heeft
2 juni een ander optreden en hij zal vervangen worden door Johnny Tevreden. De roots van Johnny liggen in Suriname, hij is recent afgestudeerd aan het Conservatorium van Hilversum.
Wij zijn trots en tevreden dat we juist deze jongens konden boeken
voor Chazz 2012!

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

Helaas veranderden de tijden en wegens teruglopend kerkbezoek
werd de parochie Sint-Jan de Doper op 1 januari 2007 samengevoegd met de parochie van het Allerheiligst Sacrament, tot de nieuwe Emmaüsparochie.

Tot CHAZZ !
Madelon van der Stap

Het idee was om beide kerkgebouwen af te stoten en een nieuwe
kerk in Uithoorn te bouwen. Daar is het echter nooit van gekomen. In
2008 bleek de Schanskerk in zo’n slechte bouwvallige staat te zijn dat
de kerk gesloten moest worden.
Vanaf die tijd werd het van kwaad tot erger. Het parochiebestuur wilde het gebouw laten slopen. Vanuit de inwoners van Uithoorn kwam
er protest tegen de sloop en dit kreeg vorm in actiegroep/stichting
B.O.U.D (Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht).
Het bisdom gaf aan niet genoeg geld te hebben en de gemeente,
tja, die zal ook wel klem zitten tussen regelingen en belangen. Het
hele zaakje is een groot geheel van dat iedereen zijn eigen straatje
schoonveegt en wie gaat er nu verantwoordelijkheid nemen?
Niet alleen ‘tijdelijke’ verantwoordelijkheid voor de veiligheid van omwonenden en ondernemers aldaar. Ik heb het over de verantwoordelijkheid om zo’n oud, uniek en bijzonder mooie kerk te laten bestaan
op een goede manier voor alle betrokkenen. Ik doe alvast een schietgebedje, maar of dat genoeg zal zijn?

Regio - Deze lieve zwart-witte kat zoekt een nieuw baasje bij wie hij ook
naar buiten kan. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de Dierenbescherming Amstel- & Veenlanden, tel. 0297-343618.

winnaar getrokken, wat de kans om
te winnen redelijk groot maakt.” Aldus Peter de Kruyf. Inmiddels zijn
de winnaars van de tweede actiemaand bekendgemaakt.

Deze vier jongens hebben elkaar leren kennen op het Oosterdok 4, het
adres van het Conservatorium van Amsterdam. Daarom hebben ze deze naam gekozen voor hun band.
Gideon Tazelaar (1997, saxofoon), Stefan Bos (1996, piano) en Wouter
Kuhne (1996, drums) zijn alle drie te jong voor het conservatorium. Ze
volgen lessen aan het Junior Jazz College, een studieprogramma voor
jazztalenten van 12 t/m 18 jaar.
Ondanks hun jonge leeftijd hebben ze al indrukwekkend veel podiumervaring: Gideon stond op 8-jarige leeftijd in het Concertgebouw met
het Nederlands Blazersensemble en deed, samen met Stefan, mee aan
de tour van het Nederlands Jeugd Jazz Orkest. Stefan won in 2010 de
tweede prijs op het Prinses Christina Jazz Concours en is op dit moment de vaste pianist in het SBS programma 100% TV van Karin Bloemen.

Afgelopen week was Uithoorn in het nieuws. Niet zomaar in het
nieuws, maar op de radio, op de websites van landelijke kranten en
overal waar ik kwam in de regio had men het erover. “Heb je het al
gehoord? De torens staan op instorten, ongelofelijk he! Arme winkeliers, alles moest dicht. Volgens mij is het een truuk hoor, krijgen ze
bij die kerk eindelijk hun zin en gaan ze die kerk slopen, schandalig”
en zo werd er van alles en nog wat gezegd. Donderdagavond verzeilde ik in een mooie discussie over het hele gebeuren. Twee vrouwen
hadden het erover en zoals het gaat met dit soort dingen, iedereen
denkt er wat vanaf te weten.

Tehuis gezocht

Ambachtsbakker de Kruyf
deelt weer broden uit

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
SGRENZELOOS
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 devan
belangrijkste
van SOS van
De Ronde
Venen. Als
de school
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scholen endoelen
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king zijn dekinderen.
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van
SOSdonateurs
De Rondegaat
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!

dIERENHuLp

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 Ontwikkelings

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

ApOTHEEk

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

Mijdrecht - Ambachtsbakker de
Kruyf is dit jaar uitgeroepen tot Ambachtsbakker van het Jaar. Om dit
te vieren geeft Ambachtsbakker de
Kruyf een heel jaar lang elke maand
een ‘maand gratis brood’ weg. “Het
mooie van deze actie is dat elke
klant kans maakt, want bij elke besteding krijgt de klant een zogenaamde ‘kanskaart’. Bovendien vegen we niet alle kaartjes op één
hoop, maar wordt er per winkel een

Mijmeringen

‘Graag willen wij ons aan u voorstellen’

Familie De Zwart is weer
terug in Wilnis
Wilnis - Enige tijd geleden heeft
Wijnkoperij Henri Bloem in Wilnis,
zijn deuren gesloten. Zonder enige
moment van twijfel besloten Edwin
en Raquel de Zwart deze kans aan
te grijpen om in het mooie pand met
zoveel geschiedenis de familieonderneming De Zwart voort te zetten onder de naam De Zwart Dranken & Delicatessen. Zoals de naam
De Zwart Dranken & Delicatessen
al zegt, zullen zij als nieuwe generatie De Zwart het gehele concept
iets anders gaan invullen. U zult De
Zwart in ieder geval weer terugzien
als die gezellige slijterij in de dorpskern van Wilnis waar met veel passie en enthousiasme iedere klant

geholpen zal worden aan een goede fles wijn, een bijzonder biertje of
een heerlijk likeurtje. Daarnaast zijn
ze druk bezig met het opstarten van
een delicatessenafdeling binnen
de winkel. Hier kunt u terecht voor
nootjes, chocolade, confituren, borrelhapjes en nog veel meer.
Kortom: De Zwart Dranken & Delicatessen wordt een totaalconcept
als het om gezelligheid gaat. In de
komende weken zullen zij nog flink
bezig zijn om de winkel te verbouwen en het juiste assortiment te bepalen. Wij zullen u hiervan op de
hoogte houden. Voor het huren van
een tap en overige zaken kunt u al
bij hen terecht.
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“Ontruimen... de kerktorens van de
Schanskerk staan op instorten!”
situatie wordt de veiligheid van de
in dit gebied verblijvende personen
ernstig bedreigd”, aldus de gemeente in haar verklaring. Het gehele gebied werd in een straal van 120 meter ontruimd en afgesloten.

De klok van de kerk staat symbool voor het hele gebeuren: het is geen vijf voor 12 meer, maar één minuut over 12.

Winkelcentrum
Zenuwslopend voor de vaak al wat
oudere bewoners. Ze waren angstig
en een enkeling weigerde in eerste instantie om zijn/haar woning
te verlaten. Na enige lichte drang
gingen ze dan uiteindelijk toch met
de politieagenten mee. Alle winkeliers - en dat een dag voor het moederdagweekend - moesten binnen
een half uur hun zaak verlaten. Er
verschenen levensgrote kranen en
de kerk werd ontmanteld. De ornamenten werden verwijderd. Het
kruis eraf, het haantje van de toren
af, de kerkklokken werden verankerd. Nu was de kerk echt ontmanteld en eigenlijk geen kerk meer.
Nu is het een gebouw. Uiteindelijk
mochten de bewoners en de winkeliers de volgende middag om drie
uur weer terug naar respectievelijk
hun woning of hun bedrijf. En was
deze paniek nu allemaal nodig geweest?

Uithoorn - “Heb je ‘t al gehoord...
alle bewoners rondom de Schanskerk in Uithoorn worden geëvacueerd en ook winkelcentrum Amstelplein wordt ontruimd. De kerktorens
van de Schanskerk staan op instorten.” Het zoemde door Uithoorn.
Toen het ook nog groots op de landelijke radio en tv werd uitgezonden
was de beer los.
Wat was er in hemelsnaam aan de

Volgens de eigenaar van de kerk,
het RK Bisdom Haarlem-Amsterdam niet. Zij was in het geheel niet
op de hoogte gebracht van deze actie van de gemeente en kreeg het
via de landelijke pers te horen. Zij
zijn hierover op zijn zachtst gezegd
ontstemd. In een duidelijke persverklaring geven zij hun mening over
deze toestand. (Vervolg elders in
deze krant).

hand met de Schanskerk? Iedereen
weet dat er al sinds 2008 wordt gezegd dat de kerk in slechte staat is
en in feite zou moeten worden afgebroken. Het is ook al geen kerk meer
wegens het gevaar. Er rolden de afgelopen jaren wat dakpannen vanaf en daarvoor zijn netten geplaatst.
Maar dat hij op instorten stond?
Toch werd er donderdagmiddag, als
een donderslag bij heldere hemel,

door de burgemeester van Uithoorn,
een noodverordening uitgevaardigd
en liet de gemeente een persbericht
uitgaan waarin zij verklaarde “dat
de ontruiming nodig was in verband
met een reële dreiging voor de omgeving aangezien de bouwkundige
conditie van de kerk op een aantal
onderdelen een direct gevaar oplevert of zeer binnenkort een gevaar
kan opleveren. Door deze onveilige

Open dag bij ‘Het VerkeersCol l ege’
gezel l ig en gesl aagd
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 12
mei om 10.00 uur begonnen de eerste auto’s te rijden met mensen die

graag een rijtest wilde doen op de
auto/motor/vrachtauto of bromfiets.
Tijdens de open dag kon iedereen

gratis een rijtest naar keuze maken.
Ook de motor en de vrachtauto waren steeds bezet en zorgden voor

veel fotomomenten en blije gezichten bij de bezoekers. De regen bleef
weg en daardoor kan Het VerkeersCollege spreken van een zeer gezellige en geslaagde dag.
De nieuwe regels over de rijlessen vanaf 16,5 jaar (2Todrive) voor
de auto en de verplichte nascholing
voor chauffeurs (code 95) waren
een belangrijke reden voor mensen
om de informatiesessies te komen
bezoeken.
Naast de rijtesten op allerlei voertuigen van Het VerkeersCollege
konden de bezoekers een Rallyrace
in een racesimulator van Van Rijn
Racing afleggen. De winnaar ontving een rijles naar keuze bij Het
VerkeersCollege. Ook was er de mogelijkheid om een behendigheidsrit
te doen met de auto, de winnaar
hiervan ontving van Van Rijn Racing
twee gratis kaarten voor het EK Rallyrijden 2012.
Volgende week maandag zullen de
winnaars in het zonnetje gezet en
de prijzen uitgereikt worden.
Bent u niet in de mogelijkheid geweest om even langs te komen,
maar u wilt de instructeurs van Het
VerkeersCollege graag ontmoeten
of meer informatie ontvangen over
hun opleidingen, bel dan: 0297-250
638 of bezoek hun website: www.
verkeerscollege.com

Benefietconcert voor Mexicaanse
indianen in de Thamerkerk
Uithoorn - Uithoorn heeft een primeur: komende zaterdag 19 mei
treedt de Amerikaanse pianist en
componist Romayne Wheeler op om
geld in te zamelen voor de Tarahumara indianen in Mexico.
In januari van dit jaar kwam via de
internationale pers het nieuws naar

buiten dat zich bij de Tarahumara
indianen in Mexico een ramp voltrok.
Een langdurige periode van ongekende droogte en daarop volgend
extreme koude hadden geleid tot
een noodsituatie, met als gevolg
ernstige ondervoeding en hongers-

nood. Volgens de overheid had het
gebied te kampen met een ernstige droogte zoals in de laatste 70
jaar niet was voorgekomen. Er was
sprake van een ernstige humanitaire noodsituatie en hulp is dan ook
geboden!
Romayne Wheeler heeft als bijnaam
‘El pianista de la Sierra’ en dat illustreert zijn bijzondere levensverhaal:
sinds 1992 woont hij bij de Tarahumara indianen in Barranca del Cobre waar hij muziek componeert die
onmiskenbaar beïnvloed is door het
extreme landschap en de Tarahumara-cultuur.
Deze indianen wonen op 3000 meter hoogte in het noorden van Mexico, geïsoleerd in grotten aan de
randen van diepe canyons. Zij worden ‘rarámuri’ genoemd – het volk
van hardlopers – omdat zij dagen
achtereen op blote voeten kunnen
rennen, ongehinderd door de barre weersomstandigheden in het ruige gebergte. Bezit telt niet voor de
Tarahumara’s, tijd speelt voor hen
geen rol en ze zijn zeer zwijgzaam.
Af en toe verlaat Romayne Wheeler
‘zijn’ Tarahumaras om concerten in

Europa, Canada en de VS te geven.
Op die manier kan hij geld inzamelen dat de Tarahumaras gebruiken
voor onderwijs en medische zorg.
Dus pak die eenmalige kans! Geniet van prachtige muziek, foto’s en
beeldmateriaal van dit unieke volk
en de volledige opbrengst van deze
middag komt ten goede aan de Tarahumaras. Het is een prachtige gelegenheid om meer te weten te komen over de zeer bijzondere Tarahumara-cultuur en de muziek van
Wheeler.
U bent van harte welkom!
Het concert is komende zaterdag 19 mei in de Thamerkerk Amsteldijk-noord 1 om 14.30 uur. De
zaal gaat om 14.00 uur open. Prijs:
15,- euro. Het geheel komt ten goede aan de Tarahumaras.
Reservering via benefietconcerttarahumaras@hotmail.com,
telefonisch op nummer 0612072890, bij
Boekhandel Ten Hoope of aan de
kassa 30 min. voor aanvang van het
concert (zolang de voorraad strekt).
Zie voor meer informatie: www.youtube.com/ Romayne Wheeler

Jan van Haastrecht wint
prijs fotowedstrijd
Vinkeveen - Jan van Haastrecht
van fotoclub Maria-Oord Vinkenoord heeft met de fotowedstrijd van
het Groene Hart en de Telegraaf
Reiskrant de tweede prijs gewonnen. Zijn foto is een prachtige opname van het natuurgebied Botshol bij
zonsopgang. Voor dit doel heeft Jan
de foto ingelijst (zie foto). De prijs
die hij in ontvangst kan nemen is
een gezinsjaarabonnement voor bezoeken aan Avifauna in Alphen a/d
Rijn. Daar gaan Jan van Haastrecht
en zijn echtgenote Nel graag naartoe met hun kleinkinderen.
De eerste prijs werd gewonnen door
kunstenares José van den Helder.
Zij schoot het winnende plaatje tijdens een kanotochtje bij Nieuwkoop, zijnde een rijtje koeien aan de
rand van het water. De derde prijs
is gegaan naar Marja Wagenaar uit
het Zeeuwse Kapelle die een tochtje
door het Groene Hart maakte en een
vergezicht op de plaat zette met een
prachtige wolkenlucht die zich spiegelde in het (stille) water tussen de
boerderijen. Zie voor een uitgebreide weergave en de foto’s de website
www.groenehart.nl of de Reiskrant
in de Telegraaf van afgelopen zater-

dag 12 mei. Jan van Haastrecht behoorde tot de vierhonderd (landelijke) deelnemers die aan de fotowedstrijd hebben deelgenomen. Jan: “Ik
ben 16 april ‘s morgens om 6 uur
met Ineke Overzee naar de Botshol gegaan. Zij is ook lid van de fotoclub Maria-Oord Vinkenoord. De
foto is in het natuurgebied Botshol gemaakt. We hadden het weer
wel mee en er waren weinig wolken.
Met het ijs op de auto, want het was
toen hartstikke koud die ochtend en
de ‘knuffels’ in je vingers hebben
we er toch wat van gemaakt. De foto komt eind mei te hangen in Maria-Oord, want dan hebben we weer
een nieuwe expositie.”
De fotoclub bestaat uit twaalf vrijwilligers die samen een fotoclubje vormen en om de twee maanden
weer een nieuwe expositie opzetten
in Maria-Oord met mooie en soms
heel bijzondere foto’s in de dagrecreatie Brinkzicht en in de gang
op de eerste verdieping. Dit keer is
het thema ‘kleurrijk’. Iedere belangstellende kan de collectie vanaf 25
mei komen bekijken van ‘s morgens
09.00 tot ‘s avonds 18.00 uur. De
toegang is gratis.

Les in gemeentepol itiek
op de Pijl staartschool
Vinkeveen – Vorige week woensdag 9 mei kregen de leerlingen van
groep 8 op de Pijlstaartschool een
les over de gemeentepolitiek. De
les werd gegeven door twee raadsleden, Frans Lugtmeijer en Mirjam
Verbruggen. Na een verhaal over
wat wethouders, de burgemeester
en de raadsleden doen en hoe het
er in een raadsvergadering toegaat
konden de kinderen zelf aan de slag.
In groepjes bekeken ze wat ze zelf
kunnen doen en wie ze eventueel
om hulp kunnen vragen. Ook vertelden ze wat zij anders zouden willen

in hun buurt. Dit varieerde van een
winkelcentrum met veel kleine winkels en bejaardenwoningen erboven
zodat zij veilig kunnen winkelen, tot
een hondenspeelplaats bij de dijk
zodat de honden daar kunnen poepen en dit niet meer op hun voetbalveld doen. Ook kwam de vraag om
meer klimrekken en bosjes om verstoppertje te spelen.
Het was leuk om te horen wat de
kinderen bezighoudt en dat er zelfs
al eens een brief naar de burgemeester is gestuurd om te helpen
bij een goed idee.
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PC basisschool de Hoeksteen

sluit met zomervakantie definitief haar deuren
Mijdrecht - Na 39 jaar valt het doek voor
basisschool de Hoeksteen. In 2009 bleek
dat de school te weinig leerlingen had om
zelfstandig door te kunnen gaan. Er werd
toen een fusie aangegaan met de andere
protestants christelijke school in Mijdrecht,
de Fontein. In eerste instantie bleven beide scholen, grotendeels zelfstandig, doorgaan. Het leerlingenaantal blijft in onze gemeente verder teruglopen en na de zomer
passen alle leerlingen in het hoofdgebouw
aan de Johan van Renessestraat 14. Daarmee komt er een eind aan pc basisschool
de Hoeksteen.

Toen het pc onderwijs
100 jaar bestond in M
ijdrecht,
vierden we dat door ee
n hele week in Ot en Si
en
st
ijl op school
te komen. Het leverde
prachtige plaatjes op.

genheid van het
Deze foto is gemaakt op de reünie ter gele
ts op de foto.
25 jarig bestaan. Dhr. G. van Zanten rech
is inmiddels overleden.’

en.
In de tijd dat beamers iets bijzonders war
onder toeziend oog
Er werd om het scherm een tent gebouwd
maken Zo kon iedereen
van de scouting om het donker genoeg te
meegenieten van de winst va Nederland.

De sportieve successe
n werden voornamelijk
bij het korfballen behaal
d.

Een stukje geschiedenis.
In 1973 werd het gebouw aan de Eendracht
opgeleverd. Hierin waren 3 scholen gehuisvest, De Hoeksteen, De Eendracht en
De Hoflandschool. Voor die tijd was het
een modern project waarin de samenwerking tussen de drie scholen centraal stond.
Er waren meerdere centrale ruimtes die
door de drie scholen gebruikt werden. Er
was bijvoorbeeld één documentatiecentrum waar de scholen om de beurt gebruik
van maakten. Ook was er een centrale
handvaardigheidsruimte met werkbanken
waar naar hartenlust geknutseld kon worden. Dat knutselen ging met alle kinderen
van de drie scholen door elkaar. Elke leerkracht koos een techniek waar hij/zij graag
les in gaf en de kinderen van de drie scholen konden daar dan op intekenen.
Verder werd goed samengewerkt bij bijvoorbeeld de intocht van de Sint. De feestelijke intochten waarbij de Sint welkom
werd geheten op het plein door een kleine 600 kinderen (en hun ouders) waren om
nooit te vergeten. Ook de sportdagen werden door de scholen gezamenlijk georganiseerd. De eerste jaren werd de speelweide van Blijdrecht daarvoor gebruikt en later
de velden van korfbalvereniging Atlantis.
Jaren later toen het leerlingenaantal bleef
groeien, werden deze centrale ruimtes ‘opgeofferd’ om er klaslokalen van te maken.
Toen dat nog niet genoeg ruimte opleverde,
werden noodlokalen op het plein geplaatst.
De behoefte aan lokalen is de laatste jaren, door het teruglopende leerlingenaantal, kleiner geworden.
Met nu een nieuwe grote stap.
De sluiting van de Hoeksteen. Met de zomervakantie wordt het gebouw teruggegeven aan de gemeente DRV, de eigenaar
van het gebouw. Het is nu nog onbekend
wat er met dit deel van het gebouw gaat
gebeuren. De beide andere scholen in het
complex hebben de extra ruimte niet nodig. Wellicht een mooie kans om de plannen voor ‘een brede school’ verder te ontwikkelen.
Leerkrachten en (oud-)leerlingen van de
Hoeksteen kunnen nog tot de zomervakantie hun Hoeksteen bezoeken. Vandaar dat
het schoolbestuur bezig is om een reünie
te organiseren voor iedereen die iets met
de Hoeksteen te maken heeft gehad in de
afgelopen 40 jaar. Vooral leerkrachten en
oud-leerlingen worden uitgenodigd om op
zaterdag 16 juni tussen 16.00 en 20.00 uur
langs te komen.
Meer weten of wil je je aanmelden voor de
reünie? Stuur even een e-mail naar
hoeksteenreunie@gmail.com, of wordt
vriend op facebook (hoeksteenreünie).
Naar school bellen kan natuurlijk ook:
(0297)285688.

.
tepunten
g
o
o
h
n
e
8 war
pen.
groep 7& a van het skilo
in
n
e
p
traum
olkam
De scho n heeft nog een
Menigee

Voor de groten op de Ke
rkvaart en voor de
kleintjes op het slootje
aan de Kogger.
Altijd dikke pret met ko
ek en zopie
verzorgd door de oude
rraad.

nsorloop georganiseerd.
Voor het goede doel werd af en toe een spo
op een parcours
De kleintjes op het grasveld en de groten
rond het gebouw.

We deden mee met ee
n actie waarbij kinderen
‘flessenpost’ konden
maken voor kinderen in
Azië. Toen de post werd
gebeurde dat door een
opgehaald,
truck met daarachter
een reusachtige fles
waar de kinderen zelf
hun post in konden do
en.
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”Ontruimen... de kerktorens van
de Schanskerk staan op instorten!”

Vervolg
De eigenaar van de kerk aan de
Schans liet de volgende persverklaring uitgaan. Een verklaring die er
niet om liegt en die heel wat vragen
oproept: “Naar aanleiding van de diverse publicaties en mediaberichten
over de noodverordening en de acute werkzaamheden aan de Schanskerk te Uithoorn heeft zowel het bisdombestuur als het parochiebestuur
er behoefte aan het volgende mede te delen. Met de omwonenden en
de betrokken ondernemers betreuren zij het in hoge mate dat door de
onaangekondigde actie van het gemeentebestuur van Uithoorn veel onrust en ongemak is veroorzaakt. Het
parochiebestuur was tevoren niet op
de hoogte gesteld en heeft de besluiten en handelwijze van het gemeentebestuur via o.a. de landelijke media
moeten vernemen.”
Eind april 2012
“Eind april 2012 verscheen op verzoek
van de gemeente een nieuw (tweede)
onderzoeksrapport van Delfgou. Het
begin april al bij de gemeente binnengekomen conceptrapport en het
uiteindelijke rapport zijn niet met de
parochie besproken. Pas na veel aandringen werd de parochie van de inhoud in kennisgesteld. Op 4 mei werd
telefonisch meegedeeld dat het gemeentebestuur een aanschrijving zou
doen uitgaan. Wat die aanschrijving
precies zou behelzen en waarop deze
gebaseerd zou zijn was nog niet duidelijk. Deze aanschrijving is op 8 mei
aan het parochiebestuur verzonden.
Op 9 mei rond het middaguur werd
de brief bezorgd. In de aanschrijving
stond de dwingende opdracht om enkele bouwkundige maatregelen aan
de Schanskerk uit te voeren. Daartoe
moesten op 10 mei om uiterlijk 17.00
uur het gebruik van de pastorie gestaakt worden, de afzettingen rondom
het terrein gesloten worden en goed
zichtbare waarschuwingsborden worden geplaatst.”

Maatregelen
“Het parochiebestuur heeft direct
maatregelen getroffen om aan deze last te kunnen voldoen, maar heeft
vragen gesteld aan de gemeente over
het gebruik van de pastorie. Noch uit
de aanschrijving, noch uit het Delfgou rapport kon het bestuur opmaken waarom het gebruik van de pastorie gestaakt moest worden.
Omdat de pastorie bewoond is en deze persoon niet zomaar uit zijn woning gezet kon worden, achtte het
bestuur nadere informatie over de beweegredenen aangewezen. Toegezegd werd dat het gemeentebestuur
dit zou uitzoeken en er donderdagochtend op terug zou komen. Aan de
opgelegde termijn werd echter vooralsnog vastgehouden, zodat de bewoner van de pastorie is gemeld dat
hij de woning moest verlaten. De aanschrijving bevatte nog verschillende
andere maatregelen, waaronder het
verwijderen van de twee torenkruizen.
Hiervoor was aangegeven dat dit binnen 14 dagen na dagtekening moest
geschieden”.
Geen informatie
“Het parochiebestuur ontving donderdagochtend geen nadere informatie, maar moest rond 12.30 uur uit de
pers vernemen dat de gemeente al ‘s
morgens was overgegaan tot het afzetten 12 mei 2012 van een groot gebied rond de Schanskerk waaronder
het winkelcentrum, en het evacueren
van omwonenden, omdat de kerk of
de torens op instorten zouden staan.
Het parochiebestuur is op geen enkele wijze geïnformeerd over het voornemen van de gemeente of haar beweegredenen, laat staan dat zij bij de
beoogde maatregelen is betrokken.
Deze actie zou een gevolg zijn van
een bespreking ‘s morgens vroeg op
het gemeentehuis, waarbij Delfgou
zijn bevindingen uit het recente rapport heeft aangescherpt of het gemeentebestuur plotseling tot een ander inzicht kwam. Ook die bespreking
had plaats zonder de eigenaar, de parochie, die het gebouw ook het bes-

te kent, daarbij te betrekken en het
is nog steeds volstrekt onduidelijk
waarom plotseling reden was om een
noodverordening uit te vaardigen en
spoedmaatregelen te treffen”.
Rapport
“Het rapport van Delfgou uit april
2012 laat geen wezenlijk andere gebreken aan de kerk zien, dan het rapport van augustus 2010. Het rapport
van 2012 maakte geen melding van
een acuut gevaar van de luidklokken
en het is dan ook een raadsel waarom
daaraan plotseling zoveel aandacht is
besteed. Al in juni 2008 (!) heeft het
parochiebestuur schriftelijk aan de
gemeente verzocht een vergunning
af te geven voor het verwijderen van
de torenkruizen, alsmede voor precies die werkzaamheden die het gemeentebestuur nu prompt van het bestuur verwachtte. Op dat moment in
2008 eiste de verzekeraar dat het parochiebestuur deze werkzaamheden
uitvoerde in verband met mogelijk
gevaar voor de omgeving en ter behoud van verzekering. Het gemeentebestuur was niet genegen aan deze
werkzaamheden medewerking te verlenen, omdat sprake is van een monument en enige noodzaak tot handelen niet werd onderkend. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur na ongeveer acht maanden eind 2008 wel
toestemming verleend om de netten
aan te brengen, waardoor in ieder geval het grootste risico werd beperkt.”
Slopen
“De parochie achtte het noodzakelijk
dat de kerk gesloopt zou moeten worden, maar de gemeente wilde daarin
niet mee. De parochie en het bisdom
zijn daarom vanaf 2008 in overleg gegaan met de gemeente om te onderzoeken welke mogelijkheden er dan
wel voor de Schanskerk zouden bestaan. Duidelijk was dat de kerk niet
langer gebruikt kon worden als kerk
en dat hergebruik op grote financiële
en bouwkundige bezwaren zou stuiten. De gemeente ging aanvankelijk
van behoud uit, maar na een veelvoud

van onderzoeken werd duidelijk dat
behoud van de kerk in haar geheel
financieel en bouwkundig niet haalbaar zou zijn. Behoud van de kerktorens werd als mogelijk compromis
onderzocht. De parochie begin 2012
en na de laatste funderingsonderzoeken andermaal heeft aangegeven dat
zij de kosten voor restauratie en toekomstig onderhoud nooit zou kunnen
opbrengen. Het gemeentebestuur zou
in reactie daarop en gelet op de uitkomst van alle rapportages, voor 30
juni 2012 aangeven wat er haars inziens met de kerk moest gebeuren.
Het liep vanaf 10 mei 2012 dus anders. Als laatste werd vrijdag 11 mei
rond 16.45 uur een nieuwe aanschrijving afgegeven, waarin stond dat het
parochiebestuur werd gesommeerd
om op zaterdag 12 mei uiterlijk 12.00
uur onder strikte voorwaarden een
begin te maken met de bouw van steigers rond de torens. Het parochiebestuur heeft in beraad hoe zij hiermee
op zo n korte termijn om moet gaan.
Al met al een betreurenswaardige
zaak met een aanpak die nog steeds
veel vraagtekens oproept en waarbij op zeer cruciale momenten onvoldoende met de eigenaar van de kerk
is gecommuniceerd”, aldus het Parochiebestuur en het Bisdom HaarlemAmsterdam.
Winkeliers
De rust is weergekeerd. De kerk
wordt beveiligd. De beide torens worden in de steigers gezet. Deze werkzaamheden zullen wel enkele weken
in beslag nemen. Het gevaar is geweken, volgens de deskundigen. De
bewoners zijn weer thuis en moeten
achteraf een beetje lachen om al deze poespas: “die kerk valt echt niet zomaar om hoor, kom nou toch! Paniek
en ellende voor niks.”
De winkeliers zijn zeker niet blij, het
heeft hen natuurlijk geld gekost. Natuurlijk komen er claims, maar dat
wordt wel met de daarvoor bevoegde advocaten uitgevochten. Wat zij nu
willen is weer gewoon hard aan het
werk.
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Gierzwaluw blijft welkom
in Maria-Oord

Informatieavond IVN over
nieuwe Natuurgidsencursus

Vinkeveen - In ‘Maria-Oord’ realiseert GroenWest, naast huurappartementen, ook tien nieuwe vogelbroedplaatsen. Deze broedplaatsen
zijn bestemd voor bijzondere bewoners van ‘Maria-Oord’, namelijk
de gierzwaluwen. Deze bijzondere vogel is familie van de kolibrie en
voelt zich goed thuis in het voormalige zustergebouw. Daarom hebben
GroenWest en Spelt Vastgoed ervoor gekozen om ook broedplaatsen
voor deze beschermde vogelsoort te
bieden in het gerenoveerde project.
De nieuwe nestkasten vormen
de vervanging voor de dakpannen waaronder de gierzwaluwen
nu nestelen. Vorige week donderdag10 mei ontvingen Edwin Verhaagen (GroenWest) en Jan Spelt
(Spelt Vastgoed) de eerste nestkast.

Regio - Je liefde voor natuur verder uitdiepen en dat ook nog eens
op jouw manier kunnen uitdragen!
Dat en nog veel meer leer je tijdens
de Natuurgidsencursus die in februari 2013 start.
Om de 5 jaar, gekoppeld aan een
lustrum, start de IVN De Ronde Venen & Uithoorn met een 1,5 jaar durende opleiding tot landelijk erkend
gediplomeerd Natuurgids. In deze periode is er om de twee weken
(met uitzondering van schoolvakanties) op maandag een lesavond en
elke vier weken op zaterdagochtend
een excursie of veldwerk.
De cursus kost inclusief lesmateriaal, koffie/thee en één jaar IVN-lidmaatschap met ontvangst van het
afdelingsblad RondUit: 225,- euro.
Het inschrijfgeld bedraagt 25,- euro.
Spreekt dit je aan, kom dan naar de
info-avond op maandag 21 mei in

De samenwerking tussen GroenWest en Spelt Vastgoed in project
‘Maria-Oord’ resulteert in de oplevering van 39 (sociale) huurappartementen met een oppervlakte variërend van circa 45 tot 110 vierkante meter. De woningen worden
kwalitatief hoogstaand afgewerkt.
Ook zijn de woningen drempelloos
en zeer energiezuinig. Verder komt
er een zogenaamde zorgplint op de
begane grond.
Voor informatie met betrekking tot
de woningen kunt u contact opnemen met GroenWest (www.groenwest.nl), voor de zorgplint met Spelt
Vastgoed (www.speltvastgoed.nl)
en voor de gierzwaluwen met Gierzwaluwbescherming
Nederland
(www.gierzwaluwbescherming.nl).

Rode Kruis trakteert op
boottocht over de plassen
Mijdrecht - Al voor het vijfde jaar
organiseert het plaatselijke Rode
Kruis een boottocht voor mensen
uit onze gemeente die een dagje uit
goed kunnen gebruiken.
Op donderdag 10 mei begon en eindigde de tocht met regen bij rederij Klinkhamer, maar verder was het
ondanks de flinke wind, hoge temperatuur en zelfs af en toe de zon
een geweldige dag ! Zo’n 50 deelnemers genoten van de goede verzorging met lekker eten en drinken
aan boord van de “Vinkeplas”. De 10
vrijwilligers van het Rode Kruis begeleidden de mensen waar nodig,
en een aantal gasten hebben ook
nog heerlijk op het bovendek kunnen uitwaaien. Met de nodige uit-

leg over het ontstaan en de historie
van de Vinkeveense Plassen zijn alle
hoeken van de plas bezocht en genoot iedereen van de prachtige uitzichten. En verder werd er natuurlijk veel bijgepraat en nieuwe contacten gelegd!
Dankzij giften van plaatselijke ondernemers werd deze tocht mede
mogelijk gemaakt. Bij het afscheid
kon ook nog het prachtige Plassenboek met veel foto’s meegegeven worden zodat iedereen thuis alles nog eens rustig kan bekijken.
Het was zoals een deelneemster uitdrukte ‘een hele fijne dag met elkaar, waar ik weer weken op kan teren’. En daar doet het Rode Kruis het
tenslotte voor....

NME-centrum De Woudreus aan de
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De
avond begint om 20.00 uur.
Tijdens de informatieavond hoor je
meer over het IVN, de opzet van de
cursus en wat er van jou wordt verwacht om het erkende diploma IVNnatuurgids te behalen.
Afstudeerverslagen liggen ter inzage, oud-cursisten staan klaar voor al
uw vragen, naast koffie/thee en wat
lekkers erbij.
Zo kun je een weloverwogen beslissing maken om vanaf 2013 deze natuurgidsencursus te volgen.
Je kunt je voor deze informatieavond opgeven bij Cindy Raaphorst,
tel. (0297)562138, e-mail: cindyraaphorst@hotmail.com
Meer informatie over de IVN vind
je op de website www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

Atelier De Rode Draad organiseert
schildercursus ‘Aaibaarheidsfactor’

Kunstroute aan het Zijdelveld
Uithoorn - De kunstroute aan het
Zijdelveld wordt dit jaar voor de
tweede keer gehouden. Vorig jaar
is dit fenomeen spontaan geboren
doordat een aantal bewoners van
het Zijdelveld, geïnspireerd door de
Week van de Amateur Kunst, het
idee kreeg hun kunst te exposeren
en zij hebben dit idee ook daadwerkelijk uitgevoerd. Bewoners stelden
hun tuin beschikbaar voor gastexposanten en de creatievelingen onder hen exposeerden hun kunst ook
in eigen tuin. Ondanks het niet al te
mooie weer was het toch een succes en daarom is er besloten dit jaar
wederom een kunstroute te houden. Dit jaar zijn er 24 tuinen opengesteld. Het is absoluut de moeite
waard om zaterdag 2 juni of zondag
3 juni eens een wandeling te maken
langs het Zijdelveld en de exposities
te komen bekijken.

terdag 2 juni van 13.30 tot 16.30 uur
en vanaf maandag 4 juni van 09.00
tot 12.00 uur. De kosten bedragen
105,-euro.
In juli/augustus zijn er losse workshops: Spelend Schilderen, Eyeopeners! om te ontdekken hoe je
waarneming verandert als je gaat
spelen met je material en er is een
ouder/kind workshop.
Het atelier is ook te huur in deeltijd.
Atelier De Rode Draad is gevestigd
aan de Prinses Margrietlaan 86 in
Uithoorn. Info: www.jokezonneveld.
nl , info@jokezonneveld.nl , tel. 0206418680.

Wat u kunt bewonderen: beeldhouwen, schilderijen, keramiek, stencilArt, fotografie, graffiti, glas-in-lood,
sieraden, mozaïek en siersmeedwerk. Laat u verrassen door de inventieve exposities, door de gedichtengroep en de muziek!
Behalve dat het ook voor kinderen
fijn is om in aanraking te komen met
kunst zijn er twee soorten workshops voor ze: boekbinden (boekje
maken, drie euro) en beeldhouwen
(steentje schuren voor ketting, twee
euro). De leeftijd om hieraan mee te
mogen doen is vanaf 8 jaar.
De deelnemers aan deze kunstroute hopen natuurlijk op mooi weer en
op een fijn publiek en ontmoeten u
graag op zaterdag 2 of zondag 3 juni op het Zijdelveld.
Volg hen op www.facebook.com/
KunstrouteZijdelveld

Albert Heijn Jos van den
Berg blijft uitdelen
Uithoorn - De heer en mevrouw
Houthuijs – op de foto samen met
Megan en Ryan - hebben de opblaasbare kano gewonnen die klanten van Albert Heijn Jos van den
Berg konden winnen bij aankoop
van twee Maggi producten.

Uithoorn - Een schilderij heeft net
als een mens een huid. Soms gaat
ondanks het bordje ‘verboden aan
te raken’ je hand omhoog om het
schilderij te strelen.
De verf is dan meestal vele lagen dik
opgebracht, en dat doe je niet in één
les. In atelier De Rode Draad kun je
nu vijf lessen lang werken aan verschillende werkstukken tegelijk, zodat je zelf ervaart hoe het is om de
huid van een schilderij op te bouwen: ‘Spelend Schilderen, de Aaibaarheidsfactor’ onder leiding van
Joke Zonneveld. Zowel acryl- als
aquarelverf komt aan bod. Vanaf za-

Na inlevering van de kassabon
maakte men kans om deze mooie
opblaasbare kano voor drie personen te winnen. Afgelopen week
werd de prijs uitgereikt door twee
medewerkers van Albert Heijn Jos
van den Berg.

Is uw huisdier zoek?

Beeldeneiland houdt dit
weekend open atelier
De Kwakel - Op 18, 19 en 20 mei
staan de deuren van het Beeldeneiland aan Jaagpad 9 in De Kwakel
wijd open. Naast informatie over lopende projecten en opdrachten, de
werkplaats op de dinsdag en de
werkweek in Maurik is er een nieuwe serie beelden te zien. Werken
in brons, steen, keramiek en hout.
Over ‘dragen en gedragen worden’.
En een serie schuilhuisjes. Voor grote mensen maar ook voor kleine
beestjes. Er zijn werken te koop.
Van 12.00 tot 17.00 uur is het Beeldeneiland bereikbaar ofwel via het
Jaagpad in De Kwakel met een wandeling door het weiland ofwel via de
Banken in Kudelstaart met de heenen-weer-boot van het atelier en een
kleine wandeling door het weiland.
Voor informatie over bereikbaarheid
kun je altijd bellen met 0626154104.
Femke Kempkes is beeldhouwer
opgeleid aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze werkt
met materialen als brons, steen, klei,
en hout. Naast het maken van eigen
werk geeft zij als professioneel docent les aan volwassenen en orga-

niseert projecten op het gebied van
kunsteducatie/community art voor
regionale scholen en instellingen.
Een aantal voorbeelden van deze
projecten: een project op een regionale middelbare school over ‘transitie van monumenten’; oude gebouwen die een nieuwe functie krijgen. Een ander project is een kunstwerk voor een school waaraan alle
leerlingen (van groep 1 t/m groep
8) hebben meegewerkt! Een ander
mooi ‘community project’ is een project in samenwerking met Natuurmonumenten, studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,
Nieuwkoopse kunstenaars en leerlingen van lagere scholen uit de regio. Op zoek naar ‘natuurlijke monumenten’ gaan ze, na een introductieles op school van een boswachter, op de Nieuwkoopse plassen al varend en wandelend rondkijken. En materialen verzamelen
om hun eigen natuurlijke monumenten te bouwen. Dit project loopt
in mei en juni. Kom een kijkje nemen in de fascinerende wereld van
beeldhouwer Femke Kempkes tijdens het open atelier.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater met witte sokjes voor en
witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is lang
en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde elf maanden oude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
Gevonden:
- Mijdrecht, Bozenhoven: Een zwarte en een zwart-witte kat.
- Wilnis, Burgemeester Padmosweg: moederpoes met 4 kittens.
- Uithoorn, Legmeer: zwarte rug en witte buik, witte streep van kin tot
kop (Zorro masker) en witte kraag.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: rood cyperse kat.
- Mijdrecht, Bozenhoven: kat met zwart witte bef en witte sokjes.
- Mijdrecht, Bozenhoven: grijze kat met witte snuit en bef; witte snorharen en witte sokjes.
- Abcoude, Koningsvaren: bruin-beige hangoorkonijn.
- De Kwakel, Boterdijk: zwarte kat met witte bef, snuit en sokjes.
- De Kwakel, Boterdijk: witte kat met zwart-bruine vlekken.
- Mijdrecht, Gravenstraat: poes met kittens.
- De Kwakel, Boterdijk: zwart-witte kat.
- Vinkeveen, Kloosterplein: rood-witte kat.
Goed tehuis gezocht voor:
- Jong zwart katertje van 9 maanden; hij is ingeënt, gechipt en
gecastreerd.
- Zwart-witte kater. Hij is erg lief en wil graag naar buiten.

Bamboe ideaal ‘groen’
bouw- en tuinmateriaal
Uitgeest - Bamboe Bouw Nederland importeert bamboe bouw- en
tuinmateriaal. Bamboe is niet alleen een trend vanwege de kwaliteiten en uitstraling van het materiaal.
Bamboe is ook zeer populair omdat
het bomen spaart en dus het milieu.
Bamboe Bouw Nederland levert aan
groothandelaren, bedrijven en particulieren.
Bamboe is duurzaam en sterk. Bamboe Bouw Nederland kan als importeur bovendien mooie prijzen bieden in een zeer ruim assortiment
aan producten. Zo zijn er meer dan
30 modellen tuinschermen en bamboematten op rol. Bamboepalen zijn
verkrijgbaar in de kleuren naturel,
zwart en tijger in vele maten. Er is
ook bamboe plaatmateriaal en zelfs

terrasplanken zijn van bamboe verkrijgbaar. Op de website staat het
complete aanbod en de prijzen, of
ga langs in de showroom met afhaalmagazijn aan Loet 6 in Uitgeest.
De producten zijn direct uit voorraad
leverbaar en kunnen worden meegenomen of worden bezorgd aan
huis of bedrijf.
Momenteel krijgt men 10% extra
korting op het complete assortiment
tuinschermen en bamboematten op
rol. Deze aanbieding is geldig tot en
met 26 mei. Bamboe Bouw Nederland is zes dagen per week geopend
van 9.00 tot 16.00 uur. Bel voor meer
informatie 0251-313177 of kijk op
www.bamboebouwnederland.nl.
Een mail sturen kan naar
info@bamboebouwnederland.nl.
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AH Jos van den Berg bezit ook
Super Supermarkt Keurmerk
Uithoorn - Albert Heijn Jos van den
Berg heeft vorige week het Super
Supermarkt Keurmerk ontvangen
als een van de eerste supermarkten
in Nederland.
Het overhandigen hiervan zou vorige week donderdagmiddag feestelijk plaatsvinden, echter de plotselinge ontruiming van het winkelcentrum door de gemeente Uithoorn in
verband met ‘instortingsgevaar’ van
de kerktorens, kon dit niet doorgaan.
Maar dan maar niet feestelijk. De
vlaggen wapperen, het keurmerk is

De C5 van CSW kampioen!

Biljarters sluiten een
schitterend seizoen af
De Ronde Venen - Als jaarlijkse afsluiting hebben de biljarters van Biljartfederatie De Ronde Venen een
Algemene Ledenvergadering. Traditioneel is Hotel-Café ’t Meertje
in Vinkeveen de gastheer van deze
vergadering. Zoals elk jaar was de
opkomst van de leden geweldig en
moesten er zelfs stoelen bij gehaald
worden.
Precies op tijd opende federatievoorzitter Toine Doezé de bijeenkomst en stelde met grote tevredenheid vast dat de biljarters zoveel interesse hebben voor het bestuurlijke werk. Dit jaar is door het bestuur
veel werk verricht om een Huishoudelijk Reglement te ontwerpen. Tevens is er een aantal wijzigingen
in het Wedstrijd Reglement aangebracht. Het reglement en de wijzigingen zijn zonder belemmeringen
aanvaard door de ledenvergadering.
Bij de nieuwe competitie-opzet is

gekozen voor het voetbalmodel van
een Eredivisie en een Tweede divisie. Bepalend voor de nieuwe indeling is de einduitslag van de teamcompetitie van dit seizoen 20112012. Het bestuur werkt de promotie-, degradatie en eventueel kruisfinales nog verder uit.
Toine Doezé, geassisteerd door Aria
Dolmans, ging na de pauze over tot
een aantal huldigingen.
Richard van Kolck (zie foto) werd in
de bloemetjes gezet voor zijn kortste partij van het seizoen in 7 beurten. Kees de Bruijn ontving een
mooie sculptuur voor de hoogste
serie met 90 caramboles = 50% van
zijn te maken punten.

Nico Koster bedankte namens de
leden het bestuur voor het vele
werk. Als dank ontvingen voorzitter
Toine Doezé, secretaris Ton Bocxe,
wedstrijdleidster Aria Dolmans,
penningmeester Kees de Zwart en

DE BOVENLANDEN

Energie: verlichting en de koelsystemen, milieu footprint, duurzame gebouwen en hergebruik van energie.
Veiligheid en preventie: gezonde
medewerkers, veilig werk en winkelomgeving.
Afval en reductie: hergebruikt afval,
duurzame verpakkingen.
Transport en logistiek: beperking
geluidsoverlast. Hieraan voldoet AH
Jos van den Berg dus allemaal...

Wilnis - Zaterdag 12 mei moest de
C5 van Wilnis, thuis zijn kampioenwedstrijd spelen tegen BFC C5 Bussum. De wedstrijd moest gewonnen worden omdat de C5 van Victoria met een wedstrijd meer gespeeld
heeft, maar met een slechter doelgemiddelde, 3 punten voor stond op
de jongens uit Wilnis. De wedstrijd
begon om 15.45 uur op het hoofdveld en was gelijk vanaf het begin
erg spannend. De eerste helft ging
zeer moeizaam en de jongens van
het C5-team werden dan ook ver
teruggedrongen tot bij hun eigen
strafschop gebied. Gelukkig wisten ze het doel schoon te houden
en bleef het 0-0. Na een tactische
bespreking van de leiders begon de
tweede helft heel anders en voor ze
het wisten stond CSW met 2-0 voor,
BFC kwam nog wel even terug in de
wedstrijd, maar met de 3-1 net voor
tijd, zat de wedstrijd in de tas, en zo
ook het kampioenschap! CSW feliciteert de jongens, leiders en trainers
van de C5 met deze geweldige prestatie en iedereen heeft weer genoten van dit mooie seizoen!

aftredend bestuurslid Martin Hoegee een zuivelmand.
Om 22.15 uur sluit voorzitter Toine
de vergadering na iedereen hartelijk bedankt te hebben voor het vlotte verloop van deze bijeenkomst.

Verschillende interesses
in natuur
Zoals u misschien wel weet, heeft hengelsportvereniging Wilnis
een plaats in het bestuur van Stichting De Bovenlanden, omdat de
hengelsportvereniging medeoprichter is van de Stichting.
Dat de interesses van hengelsporters en natuurbeschermers
niet altijd parallel lopen wil ik u graag aan de hand van enkele
voorbeelden uitleggen:
Vanuit de ‘provincie’ bereikte ons het verzoek om een inventarisatie
van de vissen te mogen doen in het water van de visclub. Omdat wij
weten, dat er vlakbij het natuurbouwproject van De Bovenlanden
veel bittervoorntjes voorkomen, stelden wij voor om daar te
beginnen met de bemonstering. Er kwamen twee jonge mannen met

een elektro-vis-apparaat. Door elektrische stroom worden de vissen
tijdelijk verlamd en zo kun je ze opvissen met een netje. Meteen
kwamen er enkele bittervoorntjes omhoog. Prachtige exemplaartjes
met een fraaie blauwgroene glans. De maximale maat is overigens
10cm. De onderzoekers waren enthousiast.
Vervolgens gingen we naar enkele kleine ‘modderslootjes’ in de
hoop enkele kleine modderkruipers te verschalken. Ook dat lukte
en weer waren de heren erg enthousiast. Een kleine modderkruiper
ziet er wat palingachtig uit met streepjes op de zijkant. De kleine
modderkruiper wordt 13 cm, maximaal.
Sportvissers vangen beide visjes eigenlijk nooit aan de hengel.
Bovendien maak je bij je vismaten geen indruk als je zegt dat je
een joekel van een modderkruiper, wel 13 cm, hebt gevangen.
Aan de andere kant zijn sportvissers wel blij met deze visjes, want
het betekent dat het water een goede kwaliteit heeft en dat de
biodiversiteit (aantal verschillende soorten dieren en planten) heel
rijk is.
Over de bittervoorn en de modderkruiper valt nog veel meer te
vertellen, maar daarvoor is dit stukje te kort. Dat kun je zelf op het
Internet nazoeken : ( http: //nl.wikipedia.org/wiki/Bittervoorn en
http: //www.ravon.nl/Default.aspx?tabid=176 .

Mocht u Stichting De
Bovenlanden willen steunen
dan kan dat al voor slechts 7
euro per jaar. Kijk op www.
stichtingdebovenlanden.nl voor
meer informatie.

De beginfase was duidelijk voor Argon. Al snel kreeg het twee grote
kansen uit een vrije trap, maar Frank
en Maxim konden niet raak koppen.
Argon bleef mogelijkheden creëren,
maar de verdediging van KFC wist
de gevaarlijke voorzetten onschade-

COLUMN

Je moet je onderscheiden in assortiment: fair trade en duurzaam geproduceerde artikelen.

Er is ook een felicitatie voor DIO
als teamkampioen 2011-2012 en
voor De Paddestoel 2 als 2e geëindigd. Bob’s Bar ontving gelukwensen voor de 3e plaats.

den tegen KFC A1 uit Koog aan de
Zaan. Afgelopen zaterdag was de
eerste wedstrijd.
In een gelijkopgaande wedstrijd
werd het 1-1, waar Argon uiteindelijk het minst tevreden mee kon zijn
gezien de kansenverhouding.

STICHTING

Kees de Vries,
voorzitter a.i. van HSV Wilnis

Argon A2 begint
nacompetitie met gelijkspel
Mijdrecht - Argon A2 speelt dit seizoen nacompetitie voor promotie.
Samen met Legmeervogels A1, Jodan Boys A1, GDA A1, DWS A1,
Huizen A1, KFC A1 en DEM A1 strijd
het om een plaats in de 3e divisie.
In de kwartfinale moet het aantre-

aangebracht en Jos is er supertrots
op. Om het keurmerk te mogen ontvangen moet je als supermarkt aan
nogal wat eisen voldoen: lokale betrokkenheid, goede relaties met de
omgeving, lokale sponsoring, stimulerend personeelsbeleid, duurzame,
productieve inzetbaarheid en sociaal werkgeverschap.

lijk te maken. Na 25 minuten nam
KFC het heft in handen en kreeg het
twee grote kansen.
Een volley kon ternauwernood worden geblokt en keeper Rahim pakte
een schot met zijn voet uit de benedenhoek. Na 35 minuten wist Argon
op voorsprong te komen.
Verkeerd uitverdedigen van KFC
stelde Menno in staat om breed te
leggen op Ralf, die onberispelijk
raak schoot. Argon leek de rust te
halen, maar na zeer matig uitverdedigen schoot de spits van KFC via
de binnenkant van de paal alsnog
de 1-1 binnen.
Na de rust lag het tempo lager. KFC
had een licht veldoverwicht, maar
Argon de beste kansen. Menno had
de 1-2 op zijn hoofd, maar de bal
verdween langs de verkeerde kant
van de paal. Net daarna kon Justin alleen op de keeper af, maar hij
raakte de bal totaal verkeerd. KFC
probeerde het met voorzetten van
de zijkant, maar deze werden nauwelijks gevaarlijk.
Ook Argon creëerde geen kansen
meer. Toch leek Argon in blessuretijd alsnog de winst mee naar huis
te nemen, maar de prima voorzet
van Tom op het hoofd van Justin
werd door de neutrale grensrechter
afgevlagd voor buitenspel.
Aanstaande zaterdag is de return in
Mijdrecht. Bij winst is het team van
trainer Patrick Hilhorst geplaatst
voor de halve finale.
Mocht de wedstrijd gelijk eindigen
dan volgt een verlenging met eventueel penalty’s. Hopelijk kan het
team zaterdag rekenen op flinke
steun van de eigen supporters.
Het duel begint zaterdag om 12.00
aan de Hoofdweg. U bent van harte
welkom! (foto’s sportinbeeld.com).
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Knallende afsluiter van het
seizoen bij Stichting Cultura

Houd de handen aan de
knop op de groenteveiling!
Vinkeveen - Tijdens de opening
van de tijdelijke tentoonstelling
‘Vinkeveense Vaarveiling’ was het al
een groot succes: het veilen van sla
en bloemen in de tentoonstellingsruimte van Museum De Ronde Venen. Komende zaterdag 19 mei zal
er weer geveild worden.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van
de authentieke veilingklok van de
‘Coöperatieve Groente- en Fruitveiling Vinkeveen’, die van 1917 tot
1980 een belangrijke rol speelt in
het leven van de bewoners van De
Ronde Venen. Hier werden de producten van tuinders uit de omgeving geveild. Ook nu zijn diverse

tuinderijen uit de omgeving leverancier voor deze veiling, maar dit
keer zonder winstoogmerk. De opbrengst van de veiling komt namelijk geheel ten goede aan het goede
doel: behoud van Museum De Ronde Venen.
Speciaal voor deze gelegenheid is
tuinder en oud-bestuurslid van de
veiling Toon Bunschoten aangesteld
als veilingmeester. Op professionele
wijze brengt hij de goederen aan de
man; een ware belevenis voor jong
en oud!
Neem plaats in de originele veilingbankjes, ervaar de spanning als de
wijzer van de klok begint te draaien
en houd handen aan de knop. Druk

je als eerste? Dan is het product
voor jou! Museum De Ronde Venen
is gevestigd aan de Herenweg 240
en telefonisch bereikbaar op nummer (0297)262223.
De tentoonstelling ‘Vinkeveense
Vaarveiling. De kleinste veiling van
Nederland 1917-1980’
is te bezichtigen van 14 april t/m 31
augustus aanstaande.
Op zaterdag 19 mei om 14.30 uur:
veilen met de originele veilingklok.
Museum De Ronde Venen is open
van april t/m oktober van woensdag
t/m zondag van 14.00-17.00 uur.
Wilt u meer informatie over Museum De Ronde Venen: info@museumderondevenen.nl

Muzikanten Viribus Unitis laten
goede indruk op Terschelling achter
Wilnis - Afgelopen weekend was
muziekvereniging Viribus Unitis te
gast op Terschelling. De plaatselijke muziekvereniging Skylge vierde
haar 50 jarig bestaan en had daarvoor 10 orkesten uitgenodigd. Dit
waren voornamelijk orkesten uit

Friesland, maar dus ook de muzikanten uit Wilnis en het Noord-Hollands Jeugd Fanfare orkest. Met een
speciaal gecharterde boot maakten
alle muzikanten op vrijdagmiddag
tegelijkertijd de oversteek naar het
eiland.

Zaterdag stond in het teken van muziekfestival Skylge waarbij alle orkesten een programma ten gehore
brachten voor een jury die bestond
uit de dirigenten Jacob Dijkstra en
Klaas van der Woude. Het thema
was ‘verras ons’. Viribus Unitis ver-

Stichting Marsiurupan houdt
zaterdag bazaar in De Scheg

si rames, bami rames, saté) en heel
veel lekkernijen, zowel zoet als hartig.

Uithoorn - De stichting Marsiurupan houdt zich bezig met het ondersteunen van waterleidingprojecten in arme agrarische dorpen
op Sumatra, circa 150 km van Medan verwijderd.

draagt 2000 euro bij en geeft een
maandelijkse bijdrage waarmee
het onderhoud van het systeem
wordt gefinancierd. Het resterende
bedrag wordt voorzien door Marsiurupan.

Over deze projecten wordt gerapporteerd op de website
www.marsiurupan.nl. Er wordt samengewerkt met grote NGO’s
waardoor de kwaliteit van de projecten gegarandeerd is. De kosten
van deze projecten bedragen ongeveer 15.000 euro, afhankelijk van
plaatselijke omstandigheden en
grootte van het dorp. De bevolking

Om voldoende geld bijeen te brengen houdt de stichting Marsiurupan ondermeer jaarlijks een bazaar
in activiteitencentrum De Scheg
aan de Arthur van Schendellaan
100 a in Uithoorn. Dit jaar zal deze aanstaande zaterdag 19 mei
worden gehouden tussen 10.00 en
17.00 uur. De vrijwilligers verkopen
daar Indonesische maaltijden (na-

De Ronde Venen - Met René van
Beeck en Friends wist Stichting Cultura haar cultureel seizoen vrijdagavond knallend af te sluiten. Tegen
het schitterende decor van de ondergaande zon in de Vinkeveense Plassen boden zij jazz aan boord
van partyschip ‘De Vinkeplas’. De
avond was volledig uitverkocht. Al
vroeg vulde de boot zich met gasten
die alvast genoten van het glaasje
prosecco dat bij het aanmonsteren
werd geschonken. Stipt om half negen vertrok het schip van de kade,
onder bezielende begeleiding van
bassist René van Beeck, saxofonist
Frits Kaatee, gitarist Cris Monen en
het geruststellende geronk van de
motor van de boot.
Frits Kaatee nam af en toe de microfoon om te zingen. Zo vertolkte hij een schitterende versie van
Louis Armstrongs ‘What a wonderful World’. Hij was echter niet de enige aan boord die goed kon zingen,
want de avond was in muzikaal opzicht verrassend opgebouwd. Nadat
het publiek in de eerste korte pauze
op het bovendek even moest bekomen van de wonderlijke solo’s van
deze drie geroutineerde muzikanten, had het programma nog een
verrassing in petto in de vorm van
de jonge Litouwse zangeres Rugile Daujotaite. Niet alleen was men
verbaasd over de diepe stem die uit
zo’n fragiel meisje kan klinken, maar
vooral haar warme kleur en bereik
oogstten grote bewondering.

de vloer. Het applaus na het optreden van Rugile daverde en in de erop volgende korte pauze werd voelbaar dat men klaar was voor het
feest met Lils Mackintosh. Zij viert
dit jaar haar veertigste jubileum en
had veel trouwe fans onder de aanwezigen aan boord, de meesten uit
De Ronde Venen.
Lils ging los. Ze danste door de rijen stoelen heen en wist het publiek op te zwepen met herkenbare songs. Ze leek de drie heren achter haar tot hogere prestaties te tillen door ze aan te sporen in de solo’s en er vol enthousiasme dansend
en klappend naast te swingen. Tot
slot nodigde ze Rugile uit om zich
aan haar zijde te voegen en besloten de dames het feest in een gezamenlijk optreden. De avond eindigde in extase: de jonge Rugile en

de zeer ervaren Lils gaven nog één
keer alles, terwijl De Vinkeplas rustig in de haven aanmeerde. Inmiddels waren de gasten van de stoelen opgestaan en was men spontaan begonnen te dansen.
Nadat de bloemen waren uitgereikt
en iedereen uitvoerig de tijd had genomen om de muzikanten te bedanken, verlieten de gasten met een
glimlach om de lippen het schip om
huiswaarts te keren. De mensen van
Stichting Cultura bleven nog even
aan boord om gezamenlijk na te genieten van een knallende afsluiter
van weer een schitterend cultureel
seizoen in De Ronde Venen, in volle tevredenheid terugkijkend op de
afgelopen evenementen en in volle spanning vooruitkijkend naar wat
in het volgende seizoen nog komen
gaat.

Gemak
Het gemak en plezier waarmee ze
zong sloeg al snel op de menigte over, waarna het Rondeveense jazzpubliek een ander gezicht
liet zien dan normaal gebruikelijk. Men hoorde nu mensen meezingen, zag op de stoelen wiebelende billen en tikkende voeten op
raste met haar eigen compositie: Tales from the Fens (verhalen uit de
Veengebieden) dat precies 10 jaar
geleden is gecomponeerd vanwege het toen 75 jarige jubileum van
de Wilnisse vereniging. Daarnaast
verraste Viribus met haar eigen solisten: Cor Vrieling met een virtuoze uitvoering van Euphomania en Irma van der Felz met een zeer bijzondere uitvoering van Astor Piazzolla’s Oblivion. Bugeliste Emeke Nagtegaal ontving een daverend
applaus na haar vertolking van Kyteman’s Sorry.
Naast de deelname aan het muziekfestival gaf Viribus Unitis ook nog
twee openluchtconcertjes op het
Waddeneiland.
Niet alleen de jury was onder de indruk van het spel van Viribus Unitis, maar ook vele toehoorders waren erg te spreken over het orkest
uit De Ronde Venen. Tijdens het
weekend zijn vele contacten opgedaan, vriendschappen gesloten en
denkt Viribus al na over een nieuwe
samenwerking met de muzikanten
van Terschelling. Het was een meer
dan geslaagd weekend!

Epilepsie Fonds zoekt voor
Wilnis nog collectanten!
Wilnis - Van 4 tot en met 9 juni aanstaande vindt de jaarlijkse collecte
van het Nationaal Epilepsie Fonds De Macht van het Kleine plaats. Om
door te kunnen gaan met de epilepsiebestrijding kan het Nationaal
Epilepsie Fonds de hulp van nieuwe
collectanten heel goed gebruiken.
Want hoe meer collectanten, hoe
meer geld er kan worden opgehaald
voor mensen met epilepsie.
120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen
met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht
in de hersenen. Gelukkig hebben de
meeste mensen met epilepsie baat
bij medicijnen. Maar helaas blijft 30
procent last houden van aanvallen.
Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen.
Wetenschappelijk onderzoek naar

de oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Nationaal Epilepsie Fonds financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden
vrijwilligers wordt tijdens de collecteweek geld ingezameld voor epilepsieonderzoek.
Naast het steunen van onderzoek,
geeft het fonds voorlichting en
hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen
met epilepsie.
Doe mee
Collecteren kost slechts een paar
uur tijd. En wie collecteert, levert
een bijdrage aan een goede behandeling en begeleiding van mensen
met epilepsie. Wilt u zich in de eerste week van juni als collectant inzetten? Meld u vandaag nog aan via
www.ikgacollecteren.nl. U kunt ook
contact opnemen met Gerdie van
Dam tel: 0297-256700.

Er wordt muziek gespeeld door de
groep Gorga Batak, van oorsprong
uit Sumatra en er worden om 13.00,
14.00, 15.00 en 16.00 uur Indonesische dansen uitgevoerd door de
groep Sarastri.
Loterij
Verder is er een loterij met mooie
prijzen. Ook is er een rommelmarkt
waar leuke spullen worden verkocht
voor een prikje. De toegang tot de
bazaar is gratis.
De organisatie hoopt op veel bezoekers, zodat het evenals vorig jaar
een gezellige dag wordt en er weer
een dorp van waterleiding kan worden voorzien. Voor nadere informatie kunt u bellen: (0297)526409.

Kinderdagverblijf De Blokkendoos neemt
afscheid van haar adjunct-directeur
Uithoorn - Afgelopen dinsdag 8
mei heeft De Blokkendoos afscheid
genomen van haar adjunct-directeur Rita Bouwman.
Zij is 65 jaar geworden en gaat met
pensioen. Na 16 jaar met hart en ziel
voor het kinderdagverblijf te hebben gewerkt heeft zij als dank voor
al haar inzet een feestdag aangeboden gekregen waarop team, kinderen, ouders en oud-kinderen afscheid van haar hebben genomen.
Op 13 mei 1996 kwam Rita het team

van de Blokkendoos versterken. Deze was toen nog gevestigd in een
uitgebouwde garage aan de Christinalaan en herbergde 13 kindjes die
zij met haar creativiteit en geniale
invallen een prachtige dag bezorgde. Na de overgang naar het Libellebos, eerst in de portocabins en later
in het nieuwe pand is zij zich meer
gaan richten op inhoudelijke taken en heeft zij samen met Yvonne
Wilmink en Karin ‘t Hart deel uigemaakt van de directie.

Wat haar werkzaamheden ook waren, de kinderen hadden altijd haar
onverdeelde aandacht. Hun welzijn,
gezondheid en welbevinden stonden altijd voorop en de Blokkendoos prijst zich gelukkig dat zij op
de achtergrond ook de komende jaren nog altijd aanwezig blijft.
Haar plek binnen de organisatie
zal worden opgevuld door Sandra
Brouwer, dochter van Karin ‘t Hart,
de eigenaar van het kindercentrum.
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Overwinning voor korfballers
Atlantis 1 door prima eerste helft
Mijdrecht - Zaterdag 12 mei speelde het eerste korfbaalteam van Atlantis in Rotterdam tegen NIO 1.
Het door Rabobank gesponsorde
team verloor de eerste wedstrijd van
NIO.

Alpe d’HuZes team De Ronde
Venen houdt spinningmarathon
Mijdrecht - Onder een typisch Hollandse lucht hebben Optisport en
het Alpe d’HuZes team De Ronde
Venen afgelopen zaterdagmiddag
een zeer succesvolle en gezellige
spinningmarathon gehouden.
De marathon duurde vier uur en elk
uur werd geleid door een andere instructeur van Optisport. De deelne-

mers konden via inschrijving een
fiets huren per uur of voor de hele vier uur.
De opbrengst van de spinningmarathon is bestemd voor Stichting Alpe
d’Huzes die zich inzet tegen kanker
i.s.m. het KWF.
De spinningmarathon werd gehouden met als doel fondsenwerving

door Team de Ronde Venen; zij gaan
op 6 juni proberen zo vaak mogelijk
de Alpe d’Hues te beklimmen. Optisport heeft zich ingezet om dit team
daarmee te helpen. Zij hebben volledig belangeloos samen met het
team deze marathon op poten gezet. Alle hulp die dag was overigens
belangeloos, zodat de volledige opbrengst van de marathon ten goede
komt aan Stichting Alpe d’HuZes.
Team De Ronde Venen wil daarom
accountantskantoor Van ‘t Hul bedanken voor de catering, Rapido
Sound & Vision voor het geluid, Ende Transport voor het beschikbaar
stellen van de trailer en Explo voor
het springkussen. En natuurlijk mogen Optisport en alle sporters en instructeurs en helpende handen die
zich zo enthousiast hebben ingezet niet ontbreken. Top! Zonder hen
was er geen spinningmarathon!
Het is uiteindelijk een zeer geslaagde middag geworden met allemaal
enthousiaste mensen die graag hun
steentje wilden bijdragen. De totale
opbrengst was ruim 1600,00 en daar
is het team ontzettend trots op.

Atlantis F2 weer kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 12 mei was
het zover. Esmee, Emma, Tessa,
Silke, Maud, Lisanne en de coaches Joyce Rodenburg en Iris Facee Schaeffer waren al gedeeltelijk kampioen, maar bij winst al-

leen kampioen en dat was de inzet van de wedstrijd. Om 11.00 uur
begon de wedstrijd in Nieuw-Vennep tegen Kios F2. Esmee, Emma,
Silke en Tessa begonnen goed aan
de wedstrijd, Maud en Lisanne za-

ten even langs de kant. Het werd
meteen moeilijk gemaakt door KIOS F2 en het duurde even voordat de kansen kwamen. Toen het
team op gang was, kwam de ene
kans na de andere. Op een gegeven moment scoorde Silke de 0-1
en 0-2, allemaal doordat de meisjes van Atlantis F2 zo goed samenspeelden. Daarna scoorde Maud de
0-3. De tegenstander had ook veel
kansen en doordat ze net te laat waren kwam er een doelpunt tegen, de
1-3. De laatste paar minuten waren
erg spannend, omdat er zoveel kansen waren. In de laatste paar minuten scoorde Tessa de 1-4. Toen het
fluitsignaal klonk wisten ze het zeker. Atlantis F2 is voor de 2e keer
op rij kampioen geworden!
De coaches wil via deze krant nog
een compliment geven aan de kinderen, want er werd goed samengespeeld en het verdedigen ging
supergoed! Na de wedstrijd werd
de huldiging gevierd op het dakterras van korfbalvereniging Atlantis
met als afsluiting een lekker taartje, mooie bloemen en een medaille.

Feestelijke afsluiting
G-Hockey bij HVM
Mijdrecht - Zaterdagochtend vierden de Mijdrechtse G-hockeyers
het einde van het seizoen. Eerst was
er op de club een klein toernooi,
waarbij ouders, broertjes en zusjes
mee mochten doen. Er waren genoeg spelers en speelsters voor vier
teams, die elk een gewone hockeywedstrijd speelden, en een knotshockeywedstrijd. Dat laatste was
iets heel anders dan ze gewend waren, maar ging net zo fanatiek! En
gelukkig liet de zon zich regelmatig
zien. Sponsor Ascol had alle spelers
en begeleiders uitgenodigd voor
een pannekoekenlunch na de wedstrijd. Die liet iedereen zich goed
smaken! In het restaurant kregen
de spelers en speelsters een diploma, waarop hun prestaties van het
voorbije seizoen stonden: tweede in
de competitie en eerste op het HVM
Wintertoernooi. De begeleiders en
begeleidsters, die vanuit de club
veel energie steken in het G-hockey,
werden in het zonnetje gezet.
Volgend seizoen staan ze er weer!

Daarnaast had Atlantis dit seizoen
nog bij geen enkele uitwedstrijd een
overwinning geboekt.
Atlantis moest dit gegeven doorbreken en deze wedstrijd winnen, om
zo VZOD en DKV in de ranglijst achter zich te houden.
Na een prima eerste helft en een
zwakke, en daardoor onnodig spannende, tweede helft werd er gewonnen met 9-11. NIO begon scherp en
kwam in de eerste minuut direct op
voorsprong.
Gelijkmaker
Atlantis had aanvallend wat moeite
om in de wedstrijd te komen, maar
wist toch de gelijkmaker te maken.
Daarna werd er in drie minuten vier
keer gescoord; 1-2, 1-3, 2-3 en 2-4

in het voordeel van de Mijdrechtenaren.
Helaas viel Alex van Senten uit met
een blessure, Jeroen Korver vulde
zijn plek op. Beide ploegen hadden
hierna moeite met het vinden van
de korf. Het was Atlantis dat dit wist
te doorbreken en haar voorsprong
voor de rust gedegen uitbouwde.
Het werd 2-5, 2-6 en met een afstandschot van Berry de Jong werd
er met 2-7 afgefloten voor de rust.
Rustig
Na de rust was het de taak van Atlantis om de voorsprong te behouden en rustig uit te bouwen.
Het duurde bijna een kwartier voordat de score weer geopend werd,
maar dit keer was het NIO dat daarmee het scorebord op 3-7 bracht.
Daarna ging het tien minuten lang
gelijk op. Beide ploegen scoorden
om de beurt en met nog tien minuten te gaan was de voorsprong behouden, maar niet uitgebouwd: het

stond 5-10.
Toen volgde een zwakke periode van Atlantis en NIO maakte hier
maximaal gebruik van. Er werd vier
keer achter elkaar gescoord en
met nog maar één minuut te gaan
bracht NIO de score op 9-10.
Gelukkig was het Atlantis dat uiteindelijk het laatste doelpunt verzilverde. Met een korte kans van Mark
Goverse was de wedstrijd beslist
met een score van 9-11 in het voordeel van Atlantis.
Met nog twee wedstrijden te gaan,
is Atlantis nog niet helemaal veilig
in de strijd tegen degradatie, maar
heeft het geen slechte uitgangspositie.
Zaterdag staat er een graswedstrijd
gepland tegen Fiducia 1 en de competitie wordt op 2 juni afgesloten
met een thuiswedstrijd tegen VZOD.
Beide wedstrijden starten om 15.30
uur.

Juventus F- pupillen Argon tweede
Mijdrecht - Het Argon F-pupillen
toernooi voor Juventus begint met
een vliegende start. De eerste wedstrijd wordt met 3-0 gewonnen.
De volgende wedstrijd wordt uitgesteld naar het einde van het programma vanwege programmawijziging. Op naar de 3e wedstrijd. Deze wordt glansrijk gewonnen met
6-0. De volgende wedstrijd is spannend, maar gelukkig wordt ook deze gewonnen. Alles heeft Juventus
nu gewonnen, maar het team waartegen ze als laatste gaan voetballen,
heeft ook alles gewonnen. Dit wordt
een spannende finale voor de jongens. Het blijft lang 0-0 met doelschoten heen en weer. Maar dan
gaat in de laatste minuten van de
wedstrijd de overwinning toch naar
de tegenpartij.
Het goede samenspel van de Juventus jongens, het goede keeperswerk en het lekkere weer maakten
het een leuke (Moederdag)voetbal-

Foto van links naar rechts: Jonas, Boaz, Daan, Max, Tycho, Finn, Tijn, Arnoud,
Amin, Lars, Philippe
ochtend. Juventus mannen, gefeliciteerd met de 2e prijs. Iedereen is

trots op jullie. Argon, bedankt voor
de organisatie.

Veenland turnster Naomi
Bouman regiokampioen
De Ronde Venen - Zaterdag 12 mei
werd in Amersfoort het regiokampioenschap divisie 5 turnen gehouden. Door middel van de voorronden word de turnster geplaatst voor
deze finale. Voor Veenland hadden
zich drie turnsters geplaatst. Annique Herngreen bij de instap niveau
11, Naomi Bouman bij de categorie junior niveau 7 en Celine de Boer
bij de senioren niveau 6. Helaas kon
Celine vanwege andere bezigheden
niet meedoen vandaag.
Annique mocht het spits afbijten.
Helaas was ze geveld door wagenziekte en begon dan ook een beetje misselijk aan de wedstrijd. Maar
ze sloeg ze er kranig doorheen met
een keurige oefening op vloer, een
mooie overslag over de kast. Met

scores boven de 12 punten stond ze
toch maar 25ste in de tussenstand.
Annique voelde zich steeds beter en
ook op balk en brug liet ze keurige
oefeningen zien. Met een hele hoge score van maar liefst 50.117 eindigde ze toch maar op een 28ste
plaats. Maar Veenland is supertrots
op haar, ze hoort toch maar bij de
beste turnsters van de regio.

stond ze in de tussenstand 6de. Dit
hebben ze haar maar niet verteld
anders zou ze nog nerveuzer worden. Op de pegasus sprong Naomi weer een hele mooi overslag. Op
naar de brug en zoals bij de voorronde bleek het beste toestel van
Naomi ook weer het cruciale toestel. Met bijna een punt voorsprong
werd ze eerste op dit toestel.

Daarna was het de beurt aan Naomi. Zij was zo als altijd erg zenuwachtig en dan moet je ook nog beginnen op balk. Helaas viel ze met
de radslag maar iedereen had zijn
dag niet op balk want achter elkaar
vielen ze eraf. Op vloer liet ze weer
een mooie vrije oefening zien en
ondanks de mindere balkoefening

Bij de prijsuitreiking was de verbazing van Naomi groot toen ze hoorde dat ze echt regiokampioen was
geworden. Veenland kijkt terug op
een hele mooie wedstrijddag en wil
tevens Sabine van Egmond bedanken voor het jureren de hele dag.
Want zonder juryleden geen wedstrijden.
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Atlantis D1 korfbalteam haalt
kampioenschap binnen

Mijdrecht - Zaterdag 12 mei stond
voor het door Van Walraven gesponsorde D 1 team van Atlantis, een belangrijke wedstrijd op het programma. De wedstrijd vond plaats in Kudelstaart tegen VZOD. Het publiek
was in groten getale meegereisd,
dus aan support geen gebrek. Tot
op heden waren ze nog ongeslagen, de spelers waren dan ook best
een beetje zenuwachtig of het deze
wedstrijd ook ging lukken. De wedstrijd begon om 11.15 uur met in de
aanval: Jurjen Bakker, Robin Troost,
Lynn Loman en Fay Trompert uit de
E1. Zij verving haar zus Zoë Trompert die vanwege een blessure maar

een helft mocht spelen. De verdediging bestond uit: Ilona van Oosbree,
Elise van Walraven, Sam Verweij en
Sander van der Sluijs.
De 1e aanval moest best even wennen aan de wind die er stond. Het
duurde dan ook even voor de korf
gevonden werd. Uiteindelijk wist
Jurjen via een fraaie doorloopbal,
aangegeven door Lynn, de score te
openen op 0-1. Het spel ging verder en er kwamen ook best een
paar kansen aan de kant van VZOD,
maar deze gingen allemaal mis. Na
een tijd wist Lynn met een mooie
wegtrekbal de score te brengen op

0-2. Het spel ging over en weer. Atlantis had wel wat last van de wind
op het veld bij VZOD. De bal kwam
niet altijd makkelijk naar het aanvalsvak.
Aanvallen
Na een flink aantal pogingen lukte
het Lynn toch weer om de score via
een korte kans te brengen op 0-3.
Er werd gewisseld na 12 1/2 minuut.
Niet lang daarna volgde een mooie
doorloopbal van Elise die de stand
bracht op 0-4. De verdediging deed
goed zijn werk, maar uiteindelijk
wist VZOD er toch ook één te scoren en bracht de stand op 1-4. At-

Hockeymannen D1 HVM
weer kampioen

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag zijn
de mannen van de D1 weer kampioen geworden. ‘Weer’, want het begint bijna gewoonte te worden dat
dit al tijden prima hockeyende team
met enige regelmaat prijzen pakt.
Met een voorsprong van 3 punten
en een beter doelsaldo dan de nummer 2 Alkmaar, hoefde deze wedstrijd tegen de Jongens D van VVV
uit Amsterdam niet eens te worden gewonnen, maar omdat tot nu
toe alle wedstrijden wel werden gewonnen, wilden de mannen het sei-

zoen natuurlijk goed afsluiten. Om
aan eventuele onzekerheid een eind
te maken, moest minimaal 1 punt
worden gepakt. Na begin van de
wedstrijd bleek al snel dat ook VVV
zou kunnen worden verslagen. Met
goed combinatiespel werden diverse aanvallen opgezet, met kansen
en strafcorners tot gevolg. Na een
minuut of 10 scoorde de afscheidnemende Arthur Prins de eerste en
bevrijdende treffer, waarna de score
nog voor de rust naar een comfortabele 4 – 0 werd getild.

Achterstand
Deed VVV dan überhaupt niet mee?
In tegendeel: ondanks de al snel
forse achterstand bleven deze jongens lekker meehockeyen en met
name de Mijdrecht-spelers op de
linkerflank moesten regelmatig pittige duels uitvechten om tegendoelpunten te voorkomen. In de rust
werden daarom nog even afspraken
herhaald en werd het team opnieuw
op scherp gezet. “Gewoon blijven
hockeyen, dat wil zeggen de bal het
werk laten doen, overtal situaties

Hockeyers J6E1 HVM lentekampioen
Mijdrecht - De laatste wedstrijd
van de hockeyjongens J6E1 van
HVM voor de lentecompetitie in

Bloemendaal tegen HBS, was aangebroken. Een competitie waarin
van de 6 reeds gespeelde wedstrij-

lantis bleef goed samen spelen en
dit resulteerde in een 1-6 stand na
een mooie doorloopbal van Sam en
een korte kans van Ilona onder de
korf. VZOD bleef er toch in geloven
en bracht de stand op 2-6 net voor
de rust. Na een korte bespreking in
de rust van de coaches Mark Goverse en Kristian Geerdinck begon
de 2e helft. Na de rust kwam Zoë
erin voor haar zus Fay. Het bleek
lastig om de score verder uit te bouwen en het duurde dan ook een
hele tijd voordat er weer gescoord
werd. Robin wist met een mooi afstandsschot de stand te brengen op
2-7. Niet kort daarna bracht VZOD
de stand op 3-7. In de laatste 10 minuten mochten de vrijwel vaste reserves Dennis vd Lindt en Lieke van
Scheppingen uit de D2 ook nog
meedoen. Zij kwamen in het veld
voor Jurjen en Ilona. Hierna volgden
nog een paar pogingen en kansen
waaronder een strafworp die helaas mis ging. Het slotakkoord bestond uit een korte kans van Elise
en een mooi afstandsschot van Sam
dat uiteindelijk de eindstand bracht
op 3-9.
Kampioen
Het kampioenschap was binnen en
er werd snel naar Mijdrecht vertrokken, waar de huldiging plaats zou
vinden. De bloemen werden uitgereikt en de fotosessie kon beginnen.
Bij de huldiging was de sponsor Van
Walraven ook aanwezig. Hij verblijdde de kinderen met een vlieger van
het bedrijf. En als klap op de vuurpijl meldde hij de kinderen dat ze op
kosten Van Walraven een bezoekje
aan de bioscoop mogen brengen.
Dit werd natuurlijk met luid gejuich
ontvangen.
Aanstaande zaterdag 19 mei staat
de laatste veldwedstrijd tegen Rapid uit Haarlem op het programma. De D1 speelt dan om 10.00 uur
thuis op het sportpark van Atlantis
aan de Hoofdweg. Nu afwachten of
het de D1 gaat lukken om ongeslagen kampioen te worden!
uitspelen door te blijven passen en
de achterhoede van VVV geen tijd
meer geven om uit te verdedigen”,
waren de belangrijkste aandachtspunten.
Ondanks het feit dat gaande de
tweede helft toch nog een tweetal tegengoals moest worden geincasseerd, werd echter duidelijk
dat ze deze wedstrijd eigenlijk niet
meer konden verliezen. Sterker: in
het tweede deel van de tweede helft
werd VVV toch wel overklast en met
nog een viertal Mijdrechtse doelpunten stond na 70 minuten een 8-2
eindstand op het bord.
Felicitaties
Na de felicitaties van de uiterst
sportieve tegenstander werd de
(kinder)champagne ontkurkt en
waren er heerlijke versnaperingen.
Daarna wachtte een aantal jongens nog een klusje, namelijk een
invalbeurt in het jongens C1 en C2
team. Rond 17.00 uur was iedereen
weer terug in Mijdrecht en werd het
kampioensfeest voortgezet met uitgebreide BBQ. Alles overziend hebben deze jongens weer een prima
seizoen ‘in de stick’.
Voor de winterstop kwamen ze vaak
net iets tekort waardoor tegen kleine nederlagen en soms een gelijkspelletje werd aangelopen. Tijdens
een uitstekend zaalseizoen waarin een tweede plaats werd bereikt
achter het sterkere Alliance, zijn
de jongens echter verder naar elkaar toe gegroeid, hetgeen de basis vormde voor de tweede helft van
het veldseizoen. Met uiteindelijk bovenbeschreven resultaat.
Overigens mag ook de inzet van
trainer Eric-Jan van Tol om deze
jongens elke week weer naar een
beter niveau te tillen hierbij niet onvermeld blijven, dus EJ: bedankt !

den er 5 waren gewonnen en 1 keer
was gelijkgespeeld. Bij winst in deze wedstrijd pakte het team het lentekampioenschap. Een mooi streven na het behaalde winterkampioenschap en de eerste plaats bij het
Wuppies-toernooi bij MHC Amstelveen op tweede paasdag.

dan weer in de aanval dan weer samen met Fynn snel terug om mee te
helpen verdedigen. Een uitstekend
spelende Tycho, een controlerende
Jeffrey en een Brent die er helemaal
voor ging, zorgden ervoor dat de nul
werd vastgehouden.
Door goed samenspel met Floris
wist Tom, half liggend op de grond
voor het doel van de tegenstander,
te scoren, 0–1. Maar hun tegenstander werd gevaarlijker en scoorde vrijwel direct daarna, 1-1.

Het was een zonnige zaterdagochtend. Bij HBS waren niet alleen de
parkeerplaatsen overvol maar de
velden ook, waardoor er voor de
wedstrijd niet kon worden ingespeeld.
Lastig, want naast een selectietraining afgelopen woensdag, was er
twee weken lang vanwege de meivakantie niet getraind.

Rust.
Na de rust werd er door HVM beter
samengespeeld en wist Fynn vanuit
de mid-positie door te breken en te
scoren 1–2. Ook nu weer wist HBS
vlak daarna te scoren en werd het
2–2. Dankzij een prima voorzet van
Ivo, wist Tom uiteindelijk de stand
op 2–3 te brengen en was het kampioenschap een feit.

HBS, de ploeg met het thuisvoordeel, was een ploeg die elkaar snel
aanspeelde en gevaarlijk was voor
hun doel. Gelukkig schermde doelman Qhushi goed het doel af en wist
vele aanvallen te keren. Floris was

Weer is het dit team gelukt om, door
goed samenspel, hard werken, het
hebben van vele kwaliteiten, maar
vooral door het hebben van veel
plezier en een goede sfeer met elkaar, kampioen te worden.

Atlantis F2 weer kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 12 mei was
het zover. Esmee, Emma, Tessa,
Silke, Maud, Lisanne en de coaches Joyce Rodenburg en Iris Facee Schaeffer waren al gedeeltelijk kampioen, maar bij winst alleen
kampioen en dat was de inzet van
de wedstrijd. Om 11.00 uur begon
de wedstrijd in Nieuw-Vennep tegen
Kios F2. Esmee, Emma, Silke en Tessa begonnen goed aan de wedstrijd,
Maud en Lisanne zaten even langs
de kant. Het werd meteen moeilijk
gemaakt door KIOS F2 en het duurde even voordat de kansen kwamen. Toen het team op gang was,
kwam de ene kans na de andere. Op
een gegeven moment scoorde Silke de 0-1 en 0-2, allemaal doordat
de meisjes van Atlantis F2 zo goed

samenspeelden. Daarna scoorde
Maud de 0-3. De tegenstander had
ook veel kansen en doordat ze net
te laat waren kwam er een doelpunt
tegen, de 1-3. De laatste paar minuten waren erg spannend, omdat er
zoveel kansen waren. In de laatste
paar minuten scoorde Tessa de 1-4.
Toen het fluitsignaal klonk wisten
ze het zeker. Atlantis F2 is voor de
2e keer op rij kampioen geworden!
De coaches wilden nog een compliment geven aan de kinderen, want
er werd goed samengespeeld en
het verdedigen ging supergoed! Na
de wedstrijd werd de huldiging gevierd op het dakterras van korfbalvereniging Atlantis met als afsluiting een lekker taartje, mooie bloemen en een medaille.

Atlantis 2 laat punten liggen
Mijdrecht - Het gesponsorde Rabobank team Atlantis 2 mocht het
afgelopen zaterdag opnemen tegen
de koploper Tempo uit Alphen aan
den Rijn. Op een zeer vroeg tijdstip
werd er gestart met de wedstrijd.
Met een wisselende opstelling in
verband met veel blessures bij de
heren waren Auke van der Zijden
en Arjen Markus bereid om mee te
spelen. Met een goed gevulde bank
en onder het genot van een beginnend zonnetje begon Atlantis 2 aan
de wedstrijd. Helaas wist de tegenstander al snel te scoren. Na enkele minuten wist het gesponsorde
Rabobank team de korf ook te vinden. Helaas werd er met een achterstand de rust in gegaan. Op het
scorebord stond de stand 8-5 vermeld. Na een peptalk van de coach

begon Atlantis 2 met goede moed
aan de 2de helft. In de rust kwamen
Chantal Poolman en Cynthia Sassen
in de wedstrijd voor Wilma Kranenburg en Joyce Gortenmulder. In de
tweede helft gingen de doelpunten
gelijk op. Robin van ‘t Schip kwam
het veld in om Jacco van Koeverden
Brouwer te vervangen. Maar uiteindelijk wist Tempo aan het langste
eind te trekken en de winsts naar
zich toe te trekken. Helaas lukte het
Atlantis 2 niet om dichterbij te komen. En zo eindigde de wedstrijd op
19- 13.
Zaterdag 19 mei speelt het gesponsorde Rabobank team tegen Madjoe, om 15.30 uur in Rijnsburg. De
laatste competitiewedstrijd wordt
gespeeld op 2 juni op het eigen terrein in Mijdrecht.

Wethouder Moolenburgh
verliest van wereldkampioen
Wilnis - In een goed gevulde dorpscentrum ‘Willisstee’ was vrijdagavond de eerste aftrap van de nieuwe Showdownvereniging Veenland.
Na de officiële opening door voorzitter Nico de Jong van Sportvereniging Veenland en de introductie van initiatiefnemer Wim Snijders
moest de wethouder van Sport, David Moolenburgh, het opnemen tegen de huidige Wereldkampioen en
7-voudig Nederlandskampioen Sven
van de Wege. Van der Wege maakte in een kleine set korte metten
met de wethouder van sport. “Begrijpelijk”, zegt ‘Moolenburgh’ “ik
heb nog nooit Showdown gespeeld,
sterker nog, met een geblindeerde
skibril spelen dat moet je echt kunnen, dat vergt veel training en geduld. Een compliment hoe blinde
en slechtziende sporters deze gren-

zeloze sport bedrijven. Dat het een
aanwinst is voor De Ronde Venen
behoeft geen uitleg”, zegt ‘Moolenburgh’. “Op deze eerste avond is er
al een aantal leden ingeschreven,
laat sporters met een visuele beperking uit hun schulp kruipen en zich
massaal aanmelden bij deze mooie
vereniging. Showdown is een soort
tafeltennis of airhockey dat in zijn
geheel op gehoor wordt gespeeld.”
Tot aan de zomerstop is er iedere vrijdagavond training van 19.30
tot 22.00 uur in dorpscentrum Willisstee aan de Pieter Joostenlaan
24 in Wilnis. In verband met het
hemelvaartsweekend is er op 18
mei a.s. geen training. De eerstvolgende training is weer op 25
mei. Voor meer informatie kijk op
www.veenland.nl
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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.
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Help de kinderen van Noah’s Ark
In november 2007 ben ik met een
vriendin 4 weken in Mukono, Uganda, geweest om daar te werken in
het kindertehuis Noah’s Ark. Dit tehuis is opgericht door Piet en Pita Buitendijk en zij zijn bijna 13
jaar geleden begonnen met 5 baby’s. Toen er zo’n 55 kindertjes waren moesten ze wel verhuizen. “De
muren waren van elastiek” zoals Pita toen zei. Een stuk grond aangekocht, als eerste daad een waterput geslagen om in de eigen behoefte te voorzien en toen gaan
bouwen aan het huidige kindertehuis. De politie weet hen te vinden;
haast elke twee weken worden ze
wel gebeld om een kindje op te halen, meestal gevonden in de goot.
Men spreekt dan ook wel van ‘weggooikinderen’, een term die je door
je ziel snijdt.
In februari jl. zijn wij daar weer drie
weken geweest en hebben we verbaasd gestaan over de vooruitgang
die ze daar geboekt hebben. Waren er 4 jaar geleden 83 kindertjes,
nu 135 (toen wij er waren werd een
baby’tje van een halve dag oud, 3
pond licht, binnengebracht – gevonden in de goot). Het oudste kind
van het kindertehuis is nu 13 jaar. Er
zijn - naast de toen al bestaande lagere school - een kleuterschool en
een secondary school bijgekomen,
waarbij op de secondary school de

kinderen naast theorie ook praktijkles krijgen. Op deze scholen komen
ook kinderen van de omringende
dorpen. Ze hebben een groot terrein voor agrarïsche doeleinden
aangekocht, waar producten voor
eigen gebruik verbouwd worden
zoals bonen, maïs en aardappelen
en er zijn een paar tilapia visvijvers,
ook voor eigen gebruik. Een prachtig leerproject voor de grotere kinderen. En er worden nu ook koeien, varkens en kippen gehouden.
Ja, en dan de kliniek. Die staat nu
2 jaar en is volop in gebruik. Buiten het vaccineren van de kinderen
is deze kliniek er voor zieke kinderen (vaak lijdend aan malaria in een
heftige vorm) en volwassenen. Is er
iets ernstigs aan de hand dan moeten ze echter naar het ziekenhuis in
Kampala, de hoofdstad.
Ze hebben ook een project voor
zwangere vrouwen van de omringende dorpen opgezet. Deze begeleiden ze tijdens hun zwangerschap
en er zijn al heel wat baby’s in de
kliniek geboren. Een paar uur later
zitten de jonge moeders alweer gewoon achter op de brommer, mét
baby, op weg naar hun hutje. Maar
ze zijn in leven gebleven, dankzij de
begeleiding in de kliniek. Het sterftecijfer bij thuisgeboortes ligt in
Uganda heel hoog, vooral voor de
moeder.

Het was weer een hele bijzondere
ervaring. De kindertjes zijn zó blij
met een beetje aandacht en liefde.
We zijn met de babies (25) bezig
geweest – flesjes en eten gegeven
en veel geknuffeld en met de peutertjes gespeeld en vooral veel liedjes gezongen; dat vonden ze prachtig. Zodra je aan kwam lopen kwamen ze op je af “gewaggeld”, slingerden zich om je heen en lieten
niet meer los! Via een oproep bij
Radio Noord-Holland heb ik nog
heel wat plastic strikslips (u weet
wel, wat je vroeger als bescherming
om stoffen luiers deed) toegestuurd
gekregen. Wat waren ze er blij mee!
Met de stroom- en watervoorziening was het slechter gesteld dan 4
jaar geleden. Vaak geen stroom en
af en toe geen water. Maar de natuur is er prachtig; de jungle met al
z’n kleuren groen en je ziet en hoort
er de meest mooie vogels. En wat
denken van de apen die op je terras
lopen om te kijken of ze misschien
binnen kunnen glippen!
Wilt u meer weten over dit projekt
of wilt u dit graag sponsoren, ik ben
altijd bereid erover te vertellen en
op de website kunt u ook alles over
dit tehuis vinden: www.nacmu.org
Ik kan u aanraden deze eens te bekijken, zeer interessant!
Christel Gribling uit Uithoorn
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Badmintonvereniging Kwinkslag oogst
succes met project Hart en Sport
Vinkeveen - In samenwerking met
de gemeente De Ronde Venen en
Sport Service Midden Nederland
heeft Badmintonvereniging Kwinkslag, in het kader van de sportieve
actie basisschoolleerlingen aan het
bewegen te zetten een vijftal trainingen verzorgd aan leerlingen van
de basisscholen uit Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.
Door het grote aantal leerlingen, dat
had ingeschreven voor de mogelijkheid om voor vijf euro’s aan een
of andere sport een training te volgen, heeft de badmintonvereniging
Kwinkslag in goede samenwerking
met de beheerder en medewerkers
van De Boei een mogelijkheid gevonden om een extra trainingsuur

te realiseren voor deze basisschoolleerlingen.
Maar liefst 15 leerlingen hebben
de afgelopen vijf weken een speciale training ontvangen van de trainer van de badmintonclub en door
de inzet van een aantal vrijwilligers
de actie Hart en Sport tot een waar
succes gemaakt. Alle vijf de trainingsavonden werden, ondanks de
meivakantie, volop bezocht en door
de leerlingen werd de gegeven badminton oefenstof volledig uitgevoerd.
Afgelopen donderdag 10 mei was al
weer de laatste training. Deze werd
afgesloten door het uitspreken van
een dankwoord aan de leerlingen

voor hun inzet en enthousiasme en
werd bezegeld door het uitreiken
van een certificaat.
Gratis trainingen
Badmintonvereniging
Kwinkslag
kan terugkijken op een succesvolle actie om de basisschoolleerlingen aan het sporten te zetten. Natuurlijk mag niet ontkend worden
dat Kwinkslag hoopt dat een aantal leerlingen het zo leuk gevonden
heeft, dat zij lid worden van de badmintonclub.
Als extraatje werd nog verteld aan
de jongens en meisjes, dat zij, die
zich nu zouden inschrijven tot aan
de zomervakantie gratis bij de club
de trainingen kunnen volgen.

Sportstimuleringsproject Kies
voor Hart en Sport in volle gang!
De Ronde Venen - De eerste
groep kinderen die meedoet aan het
sportstimuleringsproject Kies voor
Hart en Sport is begonnen aan een
sportcursus bij verschillende sportaanbieders in De Ronde Venen. Dit
jaar doen ruim 500 kinderen mee.
Zij kunnen kiezen uit 47 cursussen
en 28 verschillende sporten.
Sporten
De eerste kinderen zijn volop aan
het sporten. Zestien cursussen bij
twaalf verschillende sportaanbieders zijn in volle gang of afgerond.
Tot en met juni gaan ook nog andere cursussen van start. Dit jaar kun-

nen kinderen weer kennismaken
met onder meer tafeltennis, volleybal, korfbal, meisjesvoetbal, capoeira, duiken en kick for fun. Nieuwe
sporten dit jaar zijn bowlen, hardlooptraining, kickboxing, hiphop en
breakdance.
Kies voor Hart en Sport
Bij Kies voor Hart en Sport maken
kinderen na schooltijd kennis met
een sport naar keuze bij een sportvereniging. Sportverenigingen en
andere sportaanbieders uit De Ronde Venen bieden verschillende cursussen aan. Kinderen kunnen tijdens de cursus om in drie tot vijf

lessen een sport uit te proberen
voor vijf euro.
Meer informatie
Kies voor Hart en Sport wordt georganiseerd door Sport in De Ronde Venen in opdracht van de gemeente.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met sportconsulent Erik Leus.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-43093929 of e-mail: info@
sportinderondevenen.nl. Of neem
eens een kijkje op www.sportinderondevenen.nl.

Hockeymeiden HVM MC4 vieren feest
Mijdrecht - In het geheim hadden de meiden van de MC4 een
taart geregeld voor de verjaardag
van hun leider Bert. Bert werd namelijk zondag vijftig. Maar voordat het feestje gevierd kon worden
moesten de Quick & Shine meiden
nog wel even winnen van Alliance
uit Heemstede. In de eerste minuten
ging het fout voor HVM. HVM was
bij het doel van Alliance, echter, een
speelster van Alliance pakte de bal
af en ging er als een haas vandoor

naar het doel van HVM. De Alliance
speelster scoorde, 0-1, een perfecte
uitgevoerd counter.
De supporters van HVM moedigde
de meiden aan, en riepen: kom op,
jullie hebben nog een hele wedstijd om de achterstand goed te maken. De Quick & Shine meiden waren wakker geschud.
Nog geen 10 minuten later was de
achterstand omgezet in een voorsprong van 2-1. En toen werd het
de wedstrijd van de strafcorners. Al-

liance kon alleen maar door overtredingen voorkomen dat HVM kon
scoren. HVM kreeg de ene na andere strafcorner en kon daardoor uitlopen naar 5-1.
Na het laatste fluitsignaal liepen
de HVM meiden lachend naar het
clubgebouw. Het feest kon beginnen. In het clubgebouw werd luidkeels voor Bert het lang zal ze leven
gezongen en niet veel later zaten ze
allemaal van een lekkere taartpunt
te genieten.

de. De eerste set werd verloren en
ondanks een fanatieke strijd in de
tweede set moesten zij toch de eerste plaats afstaan aan de opponent.
Een tweede plaats is wel een heel
mooie prestatie van Megamini’s die
nog maar heel kort op dit niveau
aantreden!

de beker! Alleen op de finaledag
was het Smashing Velsen dat roet in
het eten gooide. Na een heel mooie
winst in de eerste partij moesten de
Kanjers tegen een team van Velsen
dat in een verkeerde poule was opgegeven. Dit team was te laag ingedeeld en won dan ook gemakkelijk van de Atalante Kanjers. Een
grote teleurstelling want hierdoor
liep de Vinkeveense formatie de finales mis. In de kleine finale om de
3e en 4e plek was de tegenstander
een ander team uit Velsen dat met
oudere spelers uitkwam. Ook deze wedstrijd werd jammer genoeg
verloren, waardoor de Kanjers uiteindelijk uitkwamen op een vierde
plek.

Heroes
Het allerjongste team van Atalante
komt uit op niveau 2.

Argonauten D5 kampioen
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag
stond de laatste competitiewedstrijd
in de agenda voor de D5 van Argon.
Zij moesten tegen Huizen D6. Argon
kwam op 1-0 voor, het werd al gauw
1-1 door Huizen. Argon herstelde
snel en het werd 2-1.

Wat ook de ruststand werd in de
tweede helft was het enkel nog Argon dat scoorde.
Het werd 3-1 4-1 5-1 6-1 -7-1 en
de eindstand 8-1. Argon is door de
concurrentie niet meer in te halen

en is nu kampioen. Het feest werd
uitbundig gevierd op het veld en
daarna in de kleedkamer. Het hele
elftal was erg blij en daarna was er
in de kantine voor ouders, leiders en
trainers koffie en voor de kinderen
was er drinken en patat.

Veel groen/geel op het ereschavot
op de finaledag volleybalmini’ s!
kruisfinales was de spanning van
de gezichten af te lezen… Tegen de
nummer 2 van de andere poule gingen er helaas teveel punten naar de
tegenpartij. Dus speelden ze uiteindelijk om de derde en vierde plek.
De spanning was ditmaal wat weggezakt en zij wonnen overtuigend,
waarmee de derde plek veilig was
gesteld. Een hele mooie prestatie!
Toppers
De toppers spelen op het zelfde niveau als de volleyknallers, maar dan
een poule lager. Daar streden zij
voor de medailles.
Net als de volleyknallers deden ook
zij het erg sterk in de poulewedstrijden. Met heel gedegen spel speelden zij zich overtuigend naar een
eerste plek.
Zij moesten aantreden in de finale
tegen de winnaar van de ander poule. Na een spannende strijd moesten zij de meerdere erkennen in het
team uit Amstelveen. Een mooie
tweede plaats was het eindresultaat.
Vinkeveen - Zaterdag 12 mei streden de Vinken Vastgoed miniteams
van Atalante in het afsluitende toernooi om de bekers en medailles in
hun poule.

Volleyknallers
Dit team streed op het allerhoogste niveau (niveau 6) voor de beker
en overall minikampioen in de regio
Haarlem/Haarlemmermeer.

Megamini`s
Dit team is pas kort toegetreden
tot niveau 6 en speelde in de derde poule om de medailles op de finaledag.

En dit ging hen niet slecht af!
Met3x een tweede plek, 2x een
derde plek, 1x een vierde en vijfde
plek is hebben de groen/gele spelers zich duidelijk in de picture gespeeld!

En dat deden ze niet onverdienstelijk, ze zijn dit seizoen sterk gegroeid!
Met twee gewonnen wedstrijden
en een gelijke partij werden ze fantastisch eerste in hun poule. In de

De concentratie was wel eens wat
beter, maar desondanks behaalde het team in de poulewedstrijden
voldoende punten waardoor ook zij
eerste werden in de poulewedstrijden. De finale was tegen Heemste-

Long Ladies
Dit team kwam uit in de allerhoogste poule van niveau 4 en streed
mee om de beker op dit niveau.
Er werd hard gewerkt door de meiden. Na twee gelijke spelen en een
verloren partij behaalden ze in de
poulewedstrijden uiteindelijk een
derde plek waardoor ze om de
plaatsen 5 en 6 streden.
De laatste wedstrijd werd heel mooi
gewonnen waardoor ze uiteindelijk
mooi een vijfde plaats wisten te behalen.
Ministars
De Ministars spelen op hetzelfde niveau als de Long Ladies, maar een
poule lager. In de poulewedstrijden
was het erg spannend. Zowel Atalante als Amstelveen hadden beide
evenveel punten gescoord. Na uitrekenen van het puntensaldo was
het toch Atalante dat eerste was geworden en uit mocht komen in de finale. Helaas werd deze finale verloren, eindresultaat was wel een heel
mooie tweede plek!
Kanje rs
De Kanjers zijn erg goed aan de
weg aan het timmeren dit jaar. En
doen het op niveau 3 erg goed,
waardoor zij veel kans maakten op

Hier werd gestreden om medailles.
Het was hier een dubbele competitie met een team uit Uithoorn en
een team uit Nieuw Vennep.
De eerste twee wedstrijden eindigden in een gelijk spel, waaruit wel
bleek dat de teams erg gelijkwaardig waren.
Alleen zakte bij de jonge spelers
van Atalante de concentratie op het
einde wat weg waardoor de laatste
twee wedstrijden verloren werden.
Toch een niet onverdienstelijke derde plek voor de Heroes!
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Vriendjes- en vriendinnetjes
toernooi bij HSV’69 een succes
De Hoef - Vorige week woensdag 9
mei werd weer het jaarlijkse vriend-

jes- en vriendinnetjestoernooi bij
HSV 69 in De Hoef georganiseerd.

Er waren weer veel aanmeldingen van vele kinderen uit De Ron-

Schaakvereniging Denk en ZetAdvisor 1 promoveert net niet
De Ronde Venen - Nadat in de
voorlaatste wedstrijd Gorinchem 1
met 8-0 van IJsselstein 1 gewonnen
had, was er nog slechts een theoretische mogelijkheid dat Denk en
Zet-Advisor 1 kampioen ging worden en daarmee naar de 1e klasse
zou promoveren.
De overwinning van de Denk en
Zet-Advisorspelers op degradant
Utrecht met 5-3, hield in dat er in de
laatste wedstrijd met 71/2 -1/2 gewonnen moest worden. En laat die
laatste wedstrijd nu net tegen Gorinchem 1 zijn ! Een schier onmogelijke missie dus.
Wondertje
Toch tegen Gorinchem spelend leek
het er halverwege de avond toch
nog op of dit kleine wondertje zou
geschieden. Behoudens op bord 8
hadden alle spelers van Denk en

Zet-Advisor of een positioneel of
een materiële voorsprong.
Echter ook nu weer gold, een partij
is pas gewonnen als de tegenstander opgeeft, door de vlag heen gaat
of mat staat en dit alles gebeurde niet. Integendeel; de enige winst
werd behaald op…..bord 8 door Ron
Klinkhamer.
De borden 1 tm 3 zoals altijd bemand door Henk Kroon, Jeroen Vrolijk en Jan de Boer eindigden alle
in remise. Weliswaar ‘plus’remises
maar dit levert geen punten op.
De borden 4 en 5 verloren onfortuinlijk maar ook hiervoor gold een
0 is een 0.
Good old Cees Verburg wist ook zijn
gewonnen stelling uit de vingers te
laten glippen, wat de eindstand op
een 5-3 overwinning voor Gorinchem1 bracht en deze hiermee tot
de terechte kampioen. De Denk en

Sla op TILt bij TV Wilnis!
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis
slaat op TILt! Het is mogelijk om
zonder lidmaatschap, zonder verplichtingen, een aantal Tennis Introductie Lessen (TIL) te nemen. Vorig jaar heeft een aantal mensen
van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en waren daar zeer tevreden
over. Door gebruik te maken van de
Tennis Introductie Lessen is het mogelijk om op een leuke en sportieve manier kennis te maken met TV
Wilnis, de trainer, andere spelers en
niet te vergeten het tennis zelf!
Mensen die nog nooit een racket
hebben aangeraakt, maar het altijd al eens wilden proberen krijgen nu de mogelijkheid. De Tennis

Introductie Lessen vinden plaats in
mei, juni en juli 2012. Er zijn 3 lessen voor 25,-. Er zitten geen verdere verplichtingen aan vast, iedereen
kan zelf bepalen of tennis iets is om
mee door te gaan.
Om het wat gemakkelijker te maken
heeft TV Wilnis een aantal mensen
beschikbaar gesteld die de enthousiaste deelnemers van de Tennis Introductie Lessen willen ondersteunen. Iedere deelnemer wordt gekoppeld aan een buddy. Deze buddy ontvangt de deelnemer bij de
eerste keer op het park en laat de
ins en outs van de vereniging zien.
Daarnaast zal de buddy de deelnemer aan de trainer voorstellen en

Zet1-Advisor spelers kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen en
een nette tweede plaats op de ranglijst.
Gelijkenis
De interne competitie van Denk en
Zet-advisor, met nog 4 ronden te
gaan, vertoont enige gelijkenis met
de Nederlandse voetbalcompetitie,
toen deze ook nog 4 wedstrijden te
gaan hadden.
Henk Kroon staat met 840 punten
net los van de concurrentie, maar
is op voorhand absoluut nog geen
kampioen.
Op de plaatsen 2 t/m 5 kan er nog
stevig stuivertje gewisseld worden.
Jan de Boer staat momenteel op
plaats 2 met 771 punten maar wordt
op de voet gevolgd door Gert Jan
Smit met 750 punten. Hier weer 20
punten achter staat, de dit jaar verdan kan de eerste les beginnen!
De buddy wil ook graag een balletje slaan met de deelnemer als deze dat wenst, om nog wat meer te
oefenen en gewoon om lekker bezig te zijn..
Mochten de lessen goed zijn bevallen en wil de deelnemer aan de Tennis Introductie Lessen verder gaan
met tennissen, dan heeft TV Wilnis
speciaal voor die persoon een aanbieding. Dit houdt in: géén inschrijfgeld en een gestaffelde contributie (een contributie berekend op het
aantal resterende maanden van dit
jaar).
De lessen worden gegeven in groepen van maximaal vier personen, afhankelijk van het aantal aanmeldingen in die periode. De prijs blijft
hetzelfde, ongeacht de grootte van

Zondag molentochten voor de
sportieve en recreatieve fietser
De Ronde Venen - Voor zowel de
sportieve als recreatieve fietser organiseert fietsvereniging de Merel aanstaande zondag 20 mei maar
liefst 4 toertochten die in het teken
staan van molens. De Rabobank
Molentochten zijn uitgepijld. Dat is
makkelijk fietsen, gewoon de pijltjes
volgen in uw eigen tempo. Voor het
geval u een pijl mist, krijgt u ook een
routebeschrijving mee.
Route langs 3 molens - 35 km
Vanuit de start in cafè de Schans
in Vinkeveen gaat de route via de
Veenmolen naar Kanis en vervolgens naar de pauze bij restaurant
Kameryck op het recreatieterrein
het Oortjespad. De terugweg gaat
langs de Kockengense Molen en de
Kortrijkse Molen. Een mooie, korte
rit voor het gezin en de recreatieve
fietser.
Route langs 5 molens - 70 km
Via de Veenmolen in Wilnis gaat deze route naar Kanis en Woerden.
Vervolgens langs de molens De Valk
in Montfoort en de Windotter in IJs-

de Venen en Uithoorn. Om 15.00 uur
werd gestart met een algehele warming up, gegeven door Jill en Jessica en daarna werden de kinderen
in groepjes het handbalveld overgestuurd om diverse handbalspellen
onder de knie te krijgen. Om 16.00
uur begonnen de heuse handbalwedstrijden. Op het Wim Dukker handbalveld speelden 4 teams
leuke en zeer sportieve wedstrijden. Om 17.00 uur brulde de oranje leeuw dat het einde van het toernooi in zicht was en kregen alle kinderen een oorkonde, een handbalboekje en de nodige versnaperingen. Dankzij de hulp van de vele
vrijwilligers was ook deze middag
weer zeer geslaagd.
HSV 69 kan nog best wat handbalsters gebruiken. Zij wil heel graag
een minteam opstarten voor het seizoen 2012-2013 en daarvoor zoeken
ze nog meisjes van 6 en 7 jaar. Lijkt
handbal je ook wel leuk? Kom eens
een keertje meetrainen geheel vrijblijvend. HSV 69 ligt aan de Schattekerkerweg 6 in De Hoef.

De Vinken haalt uit

Stuur een mail naar: Lyanne@
van-Loenen.net en al uw vragen
worden beantwoord! Wist u dat er
bij HSV geen wachtlijsten zijn? Wist
u dat je bij HSV elke week competitie speelt? Wist u dat het echt heel
gezellig is om bij een kleine vereniging te sporten?
Wist u dat ze elk jaar afsluiten met
een Sport en Spel weekend voor de
jeugd? Wist u dat handballen bij
HSV niet duur is?

Vinkeveen - In de thuiswedstrijd
tegen rode lantaarndrager Fortissimo heeft de Vinkeveense korfbalhoofdmacht met speels gemak de
volle winst gepakt. Het bezoekende
Fortissimo had geen antwoord op
de scoringsdrang van de Vinkeveners, die deden alsof er geen zuchtje wind stond. Na een 8-2 ruststand
werd een keurige 17-5 overwinning
voor de ABN-AMRO ploeg bijgeschreven.

rassend sterk pelende Thierry Siecker met 724 punten die op zijn beurt
de hete adem van Ron Klinkhamer
721 punten, in de nek voelt.
Tussen Siecker en nr. 6 Bram Broere
is weliswaar een gaatje van 40 punten, maar voor een Broere op drift is
dit nog wel te overbruggen.
Om de overige 2 plaatsen in het eerste 8-tal is het nog knokken. Evert
Kronemeijer - ook iemand die zich
dit jaar laat zien - staat 7e met 624
punten. Cees Verburg, blijkt echter
van plan tot zijn 100ste in het eerste te blijven spelen: met 608 punten staat hij op plek 8.
Loerend op een plaats en ook met
mogelijkheden staan op plaats 9 en
10 respectievelijk Henk van de Plas
591 punten en Jeroen Vrolijk 579
punten. En met name de huidige
bord 2! Vrolijk zal nog alle trucs uit
de schaakkast moeten trekken om
bij de eerste 8 te komen.
Bord 1 speler Kroon heeft hem geadviseerd voorlopig een tijdje niet
de Aljechin opening te spelen omdat dit een opening is die bekend
staat vanwege een hoog remisepercentage en in deze situatie levert
dat niet genoeg op.
de groep. Indien een deelnemer liever alleen of met twee personen een
training volgt, dan duurt de les 25
minuten.
Bij drie of vier personen duurt de les
een uur.
De trainer zal ook zeker rekening
houden met de wensen en ervaring
van de deelnemer.
De aanbieding geldt voor iedereen,
zowel voor jeugd als volwassenen.
Schroom niet, waag die poging! TIL
uzelf over de drempel!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Sabbé, 0297250165 of via til@tvwilnis.nl. Een afspraak voor de eerste les zal dan
snel gemaakt worden.
Laat deze mogelijkheid niet voorbij
gaan en sla op TILt met TV Wilnis!

selstein naar de pauze op het terras van jachthaven Marnemoende
na ongeveer 40 km. Terug via Harmelen en Kamerik naar de 2e pauze
bij restaurant Kameryck op het recreatieterrein Oortjespad en langs
de Kockengense en de Kortrijkse
Molen terug naar Vinkeveen. Een
mooie rit voor de geoefende fietser.
Route langs 7 molens - 100 km
Langs de Veenmolen in Wilnis gaat
ook deze tocht naar Kanis en Woerden. Vervolgens via Haastrecht richting Schoonhoven langs de molens
De Bachtenaar en Bonrepas in de
Vlist.
Daarna richting Lopik langs de
Middelste of Tweede Molen in Cabauw en door de polder Lopikerwaard naar de Windotter in IJsselstein. De pauzeplaats is op het terras van Jachthaven Marnemoende,
op 65 km. Terug via Harmelen en
Kamerik naar de 2e pauze bij restaurant Kameryck op het recreatieterrein het Oortjespad. Via de Kockengense en de Kortrijkse Molen
fietst u terug naar Vinkeveen. Een
mooie tocht voor de meer geoefende fietser.
Route langs > 20 molens - 150 km
De klassieker voor de fanatieke
racefietser is deze prachtige tocht
langs meer dan 20 molens. De tocht

Ronald Mul
Fred Straatman deed afgelopen
zaterdag een beroep op Ronald
Mul, die als vervanger van Kelvin
Hoogeboom samen met Rudy en
Silvia Oussoren en Joyce Kroon in
de Vinkendefensie stond opgesteld.
Het aanvalskwartet van de thuisploeg werd als vanouds gevormd
door Peter Kooijman (aanvoerder)
en Peter Koeleman, naast Melanie
Kroon en Mariska Meulstee.
Het Vinkeveense publiek was met
plezier getuige van een makkelijk
scorend Vinken. Binnen enkele minuten was het 3-0 door doelpunten van Mariska Meulstee en Joyce Kroon. Pas na tien minuten kon
Fortissimo iets terug doen. Uit een
vrije bal werd het 3-1, maar de volgende vier treffers waren weer voor
Vinkeveen. Mariska scoorde opnieuw tweemaal en ook Ruud Oussoren was tweemaal trefzeker. Tien
minuten voor rust maakte IJsselstein 7-2, maar nog voor rust mocht
Mariska Meulstee haar derde strafworp verzilveren, zodat De Vinken
met een riante 8-2 voorsprong de
rust in ging.
Makkelijk
Dat Fortissimo onderaan staat en

al zeker gedegradeerd is, was aan
de tegenstand goed te zien. Gewillig lieten de bezoekers zich verder op afstand zetten. Ronald Mul
maakte een fraaie dubbel met zijn
vakmaatje keurig af en Joyce Kroon
wist een kansje onder de korf te benutten.
Vinken’s topscoorster Mariska
Meulstee maakte van afstand haar
zesde treffer en haar maatje Peter
Koeleman tilde de stand verder naar
12-2. Rudy Oussoren maakte met
zijn derde treffer 13-2, waarna Joyce Kroon een fraaie combi met Silvia
Oussoren afrondde met haar derde
score: 14-2.
Het laatste kwart van de wedstrijd
zou Fortissimo nog driemaal scoren.
De Vinken wist nog vijfmaal het gele
plastic te doorboren (tweemaal Peter Kooijman, tweemaal Silvia Oussoren). Rudy Oussoren bracht de
19-5 op het scorebord. In de laatste minuut scoorden de bezoekers
nog eenmaal tegen. Het directe antwoord van De Vinken kwam net
enkele seconden te laat, zodat de
stand op 19-6 bleef steken.
Ondanks dit keurige resultaat lijkt
De Vinken nog altijd af te stevenen op degradatie. Alleen in theorie
zijn Luno of Viking met vier punten
voorsprong in de laatste twee wedstrijd nog te achterhalen. Luno mag
echter nog aantreden tegen Fortissimo, zodat de allerlaatste wedstrijd
voor De Vinken op 2 juni a.s. thuis
tegen Viking allesbeslissend zou
kunnen zijn. In wedstrijdpunten kan
De Vinken weliswaar nog gelijk komen, maar een nadelig doelsaldo is
dan waarschijnlijk toch doorslaggevend voor de afdaling naar de derde
klasse volgend veldseizoen.

Zesentwintigste Internationaal
toernooi sv Hertha
Vinkeveen - Wie had ooit kunnen
vermoeden dat toen Johan Cruyff
op 29 mei 1982 de aftrap deed voor
het eerste toernooi bij Hertha, dat er
nog zo vele zouden volgen en het
aanstaande Pinksterweekend is het
weer zover. Voor de 26ste keer organiseert Hertha zijn internationale jeugdtoernooi voor de A junioren
met dit keer deelnemers uit Zweden, Engeland, Duitsland en natuurlijk Hertha. Zoals gebruikelijk hoeven de gasten voor dit toernooi niets
te betalen en wordt het geheel gefinancierd door de loterij, de opbrengst van de koninginnedagbraderie, door het beschikbaar stellen
van de prijzen voor de loterij door
de Rondeveense middenstand en
daarnaast verzorgen Albert Heijn en
de Jumbo het grootste gedeelte van
eten en drinken voor de gasten.
Afgetrapt
Zaterdag 26 mei zal er om 10.00
gaat via Wilnis en Kanis naar Woerden, Haastrecht en Stolwijk. Overvaren met de pont bij Krimpen aan de
Lek en daarna langs de 19 molens
bij de Kinderdijk. Pauze op het terras bij Café restaurant De Krom in
Oud Alblas na 66 km.
Terug door de polder Alblasserwaard naar Meerkerk en Lexmond.
Bij Vianen de Lekbrug over en via
de Windotter in IJsselstein naar de
2e pauzeplaats op het terras van
Jachthaven Marnemoende op ongeveer 115 km.
Daarna via Harmelen en Kamerik
naar de laatste pauzeplaats bij restaurant Kameryck op het recreatieterrein het Oortjespad. Het laatste
deel gaat net als de andere routes
langs de Kockengense en de Kortrijkse Molen terug naar Vinkeveen.
Starttijden
150 km 08.00 - 09.00 uur
100 km 08.00 - 10.00 uur
70 km 09.00 - 11.00 uur
35 km 09.00 - 13.00 uur

uur worden afgetrapt met de wedstrijd Tyreso uit Zweden tegen Hertha. Zondag om 15.00 uur zal de finale zijn. Naast het jongenstoernooi
wordt er ook gespeeld om de girlscup. Voor de eerste keer in de geschiedenis zal er ook een toernooi
gespeeld worden door de meisjes
A-junioren.
Net zoals in 1982, toen het toernooi
begon met 4 teams, zal ook het eerste toernooi voor de meisjes A junioren bestaan uit een competitie van
4 teams waarvan er 2 uit het buitenland komen (Duitsland en Engeland).
Bij Hertha wordt er nu al gehoopt
dat het zich net zo zal ontwikkelen
zoals het jongenstoernooi zich ontwikkeld heeft. Al met al zal er genoeg te zien zijn om op pinksterzaterdag en de eerste pinksterdag de
Molmhoek te bezoeken.
Voor de GPS kunt u de routes
downloaden van de website. Kijk op
www.ttcdemerel.nl
Als u lid bent van de NTFU betaalt
u 2 Euro voor de 100 en 150 km en
1,50 Euro voor de 70 en 35 km tocht.
Bent u geen lid, dan betaalt u voor
alle tochten 1,0 meer.
Een mooie herinnering is verkrijgbaar voor 1,25 extra.
Startplaats
Alle tochten starten bij Eetcafé De
Schans aan de Uitweg 1 in Vinkeveen.
Eindcontrole sluit om 16.00 uur. Iedereen wordt geadviseerd een valhelm te dragen.
De organisatie ziet u graag op 20
mei en wenst u een fijne fietsdag bij
TTC de Merel.
Informatie: Kijk op de website
www.ttcdemerel.nl of bel Margot
Kompier tel. 0172-267741
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Argon wint ook laatste
wedstrijd

Duivenmelkers Ton en Wim
winnaars zware vluchten
Regio - Dit weekend stonden er
twee vluchten op het programma
voor de duiven van de leden van PV
Rond de Amstel. Het werden zware vluchten voor de duiven die een
harde tegenwind uit het noordwesten moesten trotseren, daarbij was
het ook nog best koud voor de tijd
van het jaar.
De kortste vlucht vanuit Pommerouel werd gewonnen door de inmiddels zeer bekende duif “De 37” van
Ton Duivenvoorde uit De Hoef. De
duiven werden gelost om 0.15 uur
en arriveerde om 11.10 uur bij Ton
op het hok. Deze duif legde de afstand van 211 km. af met een snelheid van 1203 m/min, wat betekent
ruim 72 km. p/uur. Werkelijk een
zeer goede prestatie onder deze
zware omstandigheden.
De andere lange vlucht kwam vanuit het Franse Chateaudun. Dit betekende dat de duiven gemiddeld zo’n
525 km. moesten afleggen. Het werd
een fraai succes voor Wim Wijfje uit
De Kwakel die de eerste duif klokte om 15.48 uur. De duiven waren
‘s morgens om 08.00 uur gelost en
ze hadden net geen 8 uur nodig om
deze afstand te overbruggen.
Richard van den Berg uit De Kwakel maakte het succes voor de Kwakelaars compleet door als 2e te ein-

digen en werd daarmee 1e in de Bpoule.
Leo van de Sluis uit Uithoorn werd
knap 3e.
Wim werd 11e in Rayon F tegen
1723 duiven en 26e van heel NoordHolland, waar ruim 10.000 duiven
deelnamen. Voorwaar een beste
prestatie!!
Uitslagen:
Pommerouel
1e Ton Duivenvoorde, DeHoef
2e Theo Kuylenburg, Amstelhoek
3e Hennie Pothuizen, Vinkeveen
4e Ron den Boer, Uithoorn
5e Snoek / Govers, De Kwakel
6e Martin v.d. Hoort, Uithoorn
7e Cor van Bemmelen, De Hoef
8e Peter Bosse, Uithoorn
9e Hans Half, Amstelhoek
10e Martin Bosse, Uithoorn

Mijdrecht - In de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen was Argon gastheer voor SCW uit Rijsenhout. Voor SCW was er nog een mogelijkheid om de nacompetitie te
ontlopen maar omdat Argon met
2-1 aan het langste eind trok gaat
de ploeg uit Rijsenhout nog verder
om behoud voor de derde klas veilig te stellen.
De wedstrijd op zich ging tamelijk
gelijk op, pas na een klein kwartier lanceerde Stefan Tichelaar een
vrije trap maar die werd door keeper
Jeroen Pathuis gepakt. Nadat Rick
Verweij te hoog had gemikt en een
omhaal van Van Nes namens SCW
maar net naast ging was het Stefan
Tichelaar die vanaf zo’n 25 meter iedereen verraste en de bal over de
voor z’n doelstaande Pathuis krulde. 1-0. SCW werd in de eerste helft
nog even gevaarlijk na een hoekschop kopte De Waal over.
Tweede helft
In de tweede helft kwam Argon na
tien minuten op 2-0. Eerst bediende Adil Kamil Rick Verweij maar die
vond de doelman op z’n weg, vervolgens was na een aanval de bal aanvankelijk weggewerkt door de defensie van SCW maar het was toch
Ali Eren die de bal het laatst aanraakte. Drie minuten later kwam
SCW tot scoren, verdedigend zag
het er bij Argon niet erg goed uit
waardoor Rik Groen z’n bal over
doellijn zag dwarrelen 2-1. Even
leek het nog dat SCW door kon
drukken, Argon werd enigszins onder druk gezet maar de mogelijkheden die de gasten kregen werden
niet benut. Jeroen Alderden schoot

over en Jim Biesheuvel naast. Voor
Argon kregen René Legters en Stefan Tichelaar nog een mogelijkheid,
maar de mooiste gelegenheid was
voor Albert Mens die oog in oog
met doelman Pathuis de bal naast
schoof. Voor SCW schoot Mulder in
het zijnet en bij een kopbal van De
Waal stond doelman Bas van Moort
in de weg.
Mooi resultaat
Argon kan terugzien op een mooi
seizoen, vanaf het begin bovenaan
gestaan met Haarlem Kennemerland als de grote concurrent. Maar
na verlies thuis bij Argon gaf deze
ploeg het op en gaat via de nacompetitie proberen alsnog in de tweede klas terecht te komen.
Ook een mooi resultaat (63 punten)
voor trainer Jack Honsbeek, voor
hem was het een bijzonder druk
en spannend jaar. Op cursus bij de
KNVB voor z’n TC1 en stage bij verschillende verenigingen en dan ook
nog de druk van een best wel spannend seizoen.
De bloemen (de enige) die Argon
ontving kwam van tegenstander
SCW dat de ploeg en trainer feliciteerde met dit verdiende kampioenschap.
Afscheid
De laatste wedstrijd stond in het teken van afscheid van vier spelers.
Albert Mens, René Legters, Alan
Doorson en doelman Bas van Moort
doen een stapje terug en gaan de
reserveklasse onveilig maken. De
mix van routine en jong talent in het
team zal dus voor volgend seizoen
een verandering ondergaan.

Chateaudun
1e Wim Wijfje, De Kwakel
2e Richard v.d. Berg, De Kwakel
3e Leo v.d. Sluis, Uithoorn
4e Ron den Boer, Uithoorn
5e Hans Half, Amstelhoek
6e Verweij / Castricum, Mijdrecht
7e Paul Baars, Uithoorn
8e Hennie Pothuizen, Vinkeveen
9e Ton Duivenvoorde, De Hoef
10e Peter Bosse, Uithoorn

Guus behaalde hiermee, dit seizoen,
voor de vierde keer een 2e plaats.
Leen Blom, Nico Fokkers en Theo
Oudshoorn eindigde in het peloton.

Veteranen 60+
Zaterdag 12 mei waren de UWTC
renners Leen Blom, Nico Fokkers,
Theo Oudshoorn en Guus Zantingh
naar Rijswijk afgereisd om daar deel
te nemen aan een veteranen 60+
wedstrijd. Direct na het startsein
sprong er een renner uit het peloton
weg, vermoedelijk met de gedachte:
‘het is toch nog erg koud laat ik mij
maar eens lekker warm rijden’.
Maar na 4 ronden vonden de renners in het peloton het wel genoeg
en werd het tempo flink opgevoerd
en werd de koploper terug gepakt.
Daarna probeerde nog enkele renners een sprong in de ruimte maar
dit leidde niet tot een goede vluchtpoging. In de laatste ronde werd er
nog wel gedemarreerd, maar uiteindelijk moest de winnaar komen uit
een massasprint. De wedstrijd werd
gewonnen door Fred de Kinkelder
uit Groenlo voor Guus Zantingh en

Ronde van Klein Zwitserland
Zondag 13 mei zijn nieuwelingen
Niels Ruijter, Koen de Best en Jeroen van Goor naar Amersfoort geweest om mee te doen aan de ronde van Klein Zwitserland. Niels reed
naar een knappe 15e plaats. Bij de
amateurs reed Henk de Jong naar
de 9e plaats.

Dorpenomloop Drenthe
Bas de Bruin heeft op 13 mei de 4e
plek behaald in de Dorpenomloop
van Drenthe, een klassieker van 170
km in het kader van de clubcompetitie. In zijn spoor reed Joost Spring
in ‘t Veld naar een 21e plek. Met nog
twee wedstrijden te gaan is er nog
van alles mogelijk in de ploegenstand van de clubcompetitie.

Jeugdwedstrijd bij
DTS in Zaandam
Zondag 13 mei is de voorlaatste
plaatsingswedstrijd voor het NK van
de jeugd in Zaandam verreden. Uitslagen: Cat 1: Britt Buijs 12e, Cat 3:
Tristan Geleijn 6e, Cat 4: Owen Geleijn 4e en Eric Looij 8e, Cat 6: Leon Buijs 12e.
De laatste plaatsingswedstrijd is tijdens hun eigen jeugdtoernooi op
zondag 27 mei op het wielerparcours van sportpark Randhoorn.

Wilnis - CSW MF1 komt als enig
meisjesteam uit in de jongenscompetitie 5de klasse van de KNVB. Dat
dit meisjesteam hun mannetje staat
hebben de jongens al wel gemerkt,
want dit team is goed op elkaar ingespeeld en heeft dit jaar nog geen
punt verloren op het eigen CSW terrein.
Zaterdag 12 mei kunnen de meisjes van CSW MF1 eindelijk hun opwachting maken voor de inhaalwedstrijd tegen De Vecht F2. Voor aanvang van deze wedstrijd staat CSW
op een mooie 2de plaats, met 1 punt
minder dan koploper Victoria F11,
maar wel met een wedstrijd minder
gespeeld en dus kunnen onze meiden kampioen worden. ’s Middags
om 16.00 uur is de aftrap en het is
toch wel iets moeilijker voetballen
als het kampioenschap op het spel
staat, maar er staat veel publiek
langs de lijn om de meisjes aan te
moedigen.
De scheidsrechter fluit voor de aftrap en meteen is het duidelijk dat
onze meiden een missie hebben. De
tegenstander wordt op eigen helft
vastgezet en al snel scoort Rhowy
de 1-0. Langs de lijn wordt al een

UWTC wielrenners
rijden tijdrit
Regio - Op donderdag 10 mei is een
tijdrit in De Hoef verreden over 15.8
km. Het eerste stuk met een stevige tegenwind. Een aantal rijders
had nog enige hinder van wel erge vreemde toeschouwers. Er stond
namelijk een kudde koeien op het
fietspad van de Hogedijk. Met ruime
voorsprong won Jeroen Breewel deze tijdrit voor Thijs Leijgraaf en Sjon
van de Bergh. Donderdag 31 mei is
er nog een korte tijdrit op het wielerparcours aan de Randhoorn. Uitgebreide verslagen met foto’s vindt
u op www.uwtc.nl/wielren.

Meisjes CSW MF1 kampioen
in jongenscompetitie!
klein feestje gestart, maar met het
nodige kunst en vliegwerk houdt De
Vecht stand tot aan de rust. Na een
korte peptalk van Nelleke kan begonnen worden met de 2e helft. De
CSW meiden blijven goed in hun
positie spelen en het is een kwestie
van tijd of de 2-0 moet gaan vallen.
Toch blijft het nog lang 1-0 en als
5 minuten voor tijd dan toch Donna
met een mooie pegel de 2-0 scoort,
kan je de opluchting van de vele
toeschouwers bijna horen. Dat het
uiteindelijk door Noa ook nog 3-0
wordt, is verdiend, maar het kampioenschap is dan al lang binnen en
daar is het de meiden allemaal om
te doen.
Na het fluitsignaal is het dan ook
groot feest. Applaus, gejuich, medailles en bloemen voor deze kanjers. Zoals het bij een kampioenschap hoort is er ook (kinder)champagne. Proost! In de CSW kantine
wordt het feestje voortgezet, “We
are the champions” klinkt uit de
speakers, want ja, het is gelukt CSW
MF1 is kampioen! Een prima teamprestatie en een prachtig doelpuntensaldo van 53 voor en 5 tegendoelpunten.

Laatste plaatsingswedstrijd
voor GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen weekend
was de laatste kans voor de acrogymnasten van GVM’79 om zich te
plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen Acrogym.

HVM wint met grote
cijfers van Loenen
Mijdrecht - Zondag speelden
de heren van hockeyvereniging
Mijdrecht de uitwedstrijd tegen rodelantaarndrager Loenen. Er werd
dus geen moeilijke match verwacht.
Moeizame start
In de eerste helft werd dat niet meteen zichtbaar. De eerste helft begon
Mijdrecht wat stroef. Beide teams
waren aanvankelijk aan elkaar gewaagd. De strijd werd voornamelijk
op het middenveld gestreden, veel
doelkansen leverde dit niet op. Na
17 minuten zag Jacob Veerhuis echter kans de 1-0 op het bord te zetten. De ban was gebroken. Korte tijd
later werd de 2-0 uit een strafcorner door Tom Günther binnen gepushed. Met deze stand werd de rust
bereikt.
Loenen had tot dan toe goed partij
gegeven en de Rondeveense heren
moesten er hard voor werken.
Doelpuntenfestival
Het spelbeeld van de eerste helft
herhaalde zich niet in het tweede deel van de wedstrijd. Nu kwam
HVM op stoom en vielen er doelpunten als rijpe appelen. Er werd

in een hoger tempo gespeeld en de
Mijdrechtenaren konden elkaar nu
veel beter vinden.
De HVM-ers liepen na de theepauze snel uit naar een riante voorsprong. Veel verschillende spelers
konden een doelpunt konden laten
aantekenen. Maar liefst 8 spelers
scoorden deze middag.
Toen het eindsignaal klonk was de
eindstand van 11-0 bereikt. Die 0
was met name vastgehouden door
een uitstekend keepende Redmar
Stienstra. Loenen kwam ondanks
het Mijdrechtse overwicht een aantal malen dicht bij een treffer, maar
Stienstra liet deze middag niets
door. Hij draait een goed seizoen.
Hoogtepunt van de middag was het
doelpunt van Romar Nijhuis. Hij verzilverde een toegekende strafbal,
die hij hard en laag in de hoek deponeerde. Het was zijn eerste goal
dit seizoen en dat werd door het
team uitbundig gevierd.
HVM staat nu op de vijfde plaats.
Volgende week zondag staat een
lastige thuiswedstrijd tegen de koploper Zwaluwen op het programma.

Inschrijving voor TVM open
tennistoernooi geopend
Mijdrecht - Het jaarlijkse Open
Toernooi van Tennis Vereniging
Mijdrecht vindt plaats van 16 tot en
met 24 juni. Ook dit jaar zullen er,
naast de vele spannende wedstrijden, allerlei activiteiten rondom de
baan worden georganiseerd zoals
de bekende Hollandse Avond, een

grote loterij en feestavond met DJ.
Van het EK voetbal hoeft niemand
iets te missen: alle wedstrijden kunnen op een groot scherm gevolgd
worden. Inschrijven voor het toernooi kan via de website van TVM
www.tvm-mijdrecht.nl tot en met 29
mei.

In A-junior niveau kwamen Imara
en Demy vol goede moed naar de
sporthal in Oss. De afgelopen weken hebben zij zich goed voorbereid om de NK-limiet te halen. In het
A-niveau moeten 3 oefeningen getoond worden, wat een zeer zware
opgave is.

was 25,00pnt niet genoeg om de
NK-limiet te halen. De totaalscore
was 71,450pnt wat 1,55pnt te weinig was. Demy en Imara zullen nog
doortrainen om aan een open wedstrijd deel te nemen, echter het NK
zit er voor hen niet meer in.

Tijdens de balansoefening ging het
eigenlijk direct al mis, wat voor een
flinke achterstand zorgde om de limiet nog te behalen. Maar beide dames lieten zich absoluut niet kennen en lieten een geweldige tempooefening zien. Solide landingen en
prachtig uitgevoerde salto’s zorgden dat 25,250pnt aan de oefening
werd toegekend.

Op zondag kwamen Ulijn, Florine en
Fleur in actie. Ook deze dames waren gebrand op het neerzetten van
een goede prestatie. Ze begonnen
dan ook goed met hun tempo oefening, waar alle elementen goed
werden uitgevoerd. Ook alle individuele salto’s gingen goed, ondanks
de nodige blessures aan enkels en
knieën. De balansoefening ging ook
zeer voortvarend van start met een
mooie toren. Zelfs de handstand op
de hoge toren stond dit keer 2 sec!
Helaas ging het in het laatste element helemaal mis, wat veel aftrek
opleverde. De dames kwamen uiteindelijk op de 8ste plek.

Met deze score kwamen ze weer
iets meer in de richting van de limiet. De combinatie-oefening was
ook erg mooi om te zien en ver uit
de beste combinatie-oefening die
zij dit jaar hebben laten zien. Helaas

Ook dit team traint nog even door
om deel te nemen aan een open
wedstrijd en wie weet ziet u ze
nog op het Straattheaterfestival in
Mijdrecht? Hier zal de acrogymgroep ook een demo geven!

