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KORT NIEUWS:

Verdachten 
vluchten door 
sloot
Waverveen - Dinsdagavond 6 
mei probeerden twee verdach-
ten te vluchten nadat ze een 
stopteken hadden genegeerd. 
Met een politiehelikopter wer-
den ze gevonden en vervolgens 
aangehouden. Rond 21.15 uur 
hielden agenten een snelheids-
controle op de Baambrugse 
Zuwe. Een auto reed met ver-
hoogde snelheid langs de con-
trole en agenten gaven de be-
stuurder een stopteken. Hij 
besloot echter door te rijden. 
Agenten gingen erachteraan 
en met hoge snelheid reed de 
bestuurder richting de Heren-
weg. Bij de t-splitsing met de 
Botsholsedijk en het Waver-
veense Pad raakten de agen-
ten de auto uit het zicht. De au-
to bleek bij de splitsing recht-
door gereden te zijn, door een 
weiland en in een sloot tot stil-
stand gekomen. De verdachten 
waren te voet gevlucht.

Melding
Niet lang daarna meldde een 
getuige dat ze twee mannen 
over een hek bij een woning 
aan het Waverveense Pad had 
zien klimmen. De omgeving 
werd afgezet. Een politiehond 
rook het spoor en de looprich-
ting van de verdachten leid-
de door het weiland naar een 
sloot. Aan de andere kant van 
de sloot kwam het spoor terug, 
dat leidde naar de camping aan 
het Warveensepad. Een politie-
helikopter kon met de warmte-
beeld de twee verdachten tra-
ceren. Ze hadden zich in de 
bosjes verstopt. De twee, 25 en 
29 jaar zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, werden aange-
houden en meegenomen naar 
het politiebureau. Daar keek 
ambulancepersoneel hen na, 
aangezien de twee doorweekt 
waren, omdat ze door de sloot 
waren gegaan. De auto waar ze 
in reden bleek gestolen kente-
kenplaten te hebben. Hij werd 
in beslag genomen. Een nader 
onderzoek is ingesteld.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
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0297-521223

Weer een zware fi nanciële tegenslag voor gemeente

Gemeente verliest strijd om geld 
van kosten dijkverschuiving
De Ronde Venen - Het college van 
B en W van De Ronde Venen is zeer 
teleurgesteld over de uitspraak die 
het Gerechtshof in Den Haag vori-
ge week heeft gedaan over de vraag 
wie de schade moet betalen die de 
gemeente heeft geleden als gevolg 
van de dijkverschuiving in Wilnis in 
2003. De gemeente De Ronde Ve-
nen en hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht (AGV) voeren 
al enkele jaren juridische procedu-
res om hierover duidelijkheid te krij-

gen. Het Hof heeft nu bepaald dat 
het hoogheemraadschap de scha-
de als gevolg van de dijkverschui-
ving niet aan de gemeente hoeft te 
vergoeden. 
In de nacht van 25 op 26 augustus 
2003 is de veendijk langs de Ring-
vaart in Wilnis (gemeente De Ronde 
Venen) over een lengte van 60 me-
ter ongeveer 5,5 tot 7,5 meter ver-
schoven. Daardoor is zo’n 230.000 
m³ water uit de tussenboezem in de 
woonwijk achter de dijk gestroomd. 

Het herstel van de schade heeft de 
gemeente vele miljoenen euro’s ge-
kost. Het hoogheemraadschap AGV 
is eigenaar en beheerder van de-
ze veendijk. De gemeente heeft het 
hoogheemraadschap aansprakelijk 
gesteld voor de schade als gevolg 
van de dijkverschuiving, temeer het 
hoogheemraadschap is verzekerd 
tegen overstromingsschade terwijl 
de inwoners en gemeente zich daar 
niet tegen kunnen verzekeren. 
Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - Begin dit jaar be-
richtten wij in deze krant over VLC 
Havo 4 scholiere Myrthe Jansen 
uit Mijdrecht en haar nichtje Fleur 
Schram die van 14 t/m 28 juli in Rio 
de Janeiro vrijwilligerswerk gaan 
doen in het kader van Worldmap-
ping. Zij gaan op eigen kosten hun 
diensten aanbieden aan arme inwo-
ners van de sloppenwijken. Myrthe 
en Fleur hebben voor dit initiatief 
2.500 euro nodig dat zij zelf bij el-
kaar moeten zien te krijgen. Inmid-
dels hebben zij ieder 2.000 euro bij 
elkaar gespaard en er mist dus nog 

500 euro. Sponsoring blijkt moei-
lijk. De meiden hebben naast hun 
schoolwerk veel klusjes gedaan, 
maar daarmee halen ze het eindbe-
drag nog niet. 

Kom op mensen
Help deze meiden hun voorberei-
ding af te ronden; ze zijn u er erg 
dankbaar voor! Kijk daarvoor op 
hun website www.fl yrthenaarbra-
zilie.weebly.com wat u zou kunnen 
doen of op hun facebookpagina 
https://nl-nl.facebook.com/fl yrthe-
naarbrazilie voor meer informatie.

Worldmappers bijna klaar 
voor Rio de Janeiro

De Ronde Venen - Gisteren, 
dinsdag 13 mei, zijn de nieuwe 
wethouders voorgesteld. In het 
nieuwe college van burgemees-
ter en wethouders, is 1 nieuw 
gezicht en dat is wethouder van 
CU/SGP, de heer Aldrik Dijkstra 
uit Hilversum. De ChristenUnie-
SGP is er bijzonder blij om, onver-
wacht, toch ineens deel te kun-
nen nemen aan de coalitie. “Ik 
kijk terug op bijzonder plezierige 
gesprekken”, aldus fractievoorzit-
ter Wim Stam. Vervolgens heeft 
de fractie onderzoek gedaan 
naar een geschikte wethouders-
kandidaat. Na goed overleg met 
de demissionair wethouder Kees 
Schouten, is besloten om een 
nieuwe wethouderskandidaat te 
zoeken. De fractie spreekt hierbij 
ook haar grote erkentelijkheid uit 
naar de heer Schouten voor zijn 
tomeloze inzet in de achterlig-
gende 20 jaar voor de partij en de 
gemeente. De ChristenUnie-SGP 
draagt als nieuwe wethouder de 
heer Aldrik Dijkstra voor. De heer 
Dijkstra is 38 jaar, gehuwd, heeft 
een zoon en dochter en woont in 
Hilversum.

Daar is hij 12 jaar gemeente-
raadslid (2002-2014) voor de 
ChristenUnie geweest, de eerste 
8 jaar als eenmansfractie, de laat-

ste vier jaar samen met de huidi-
ge fractievoorzitter Jan de Wit. De 
heer Dijkstra heeft een HBO op-
leiding Bestuurskunde en Over-
heidsmanagement en een uni-
versitaire opleiding Politicologie 
en communicatie achter de rug 
(afgestudeerd in 2004). Hij heeft 
van 2003 t/m 2005 gewerkt als 
coördinator institutionele fond-
senwerving voor Dorcas Aid In-
ternational en van 2006 t/m 2013 
als raadsgriffi er in de gemeente 
Bunschoten. Sinds 2011 is hij te-
vens zelfstandig ondernemer bij 
de Onderwijs Inkoop Groep.
De heer Dijkstra heeft zich daar-
naast vele jaren ingezet voor 
maatschappelijke doelen, on-
der andere als bestuurslid van de 
ChristenUnie-jongerenbeweging 
Perspectief, als lid van de werk-
groep GIDS en als voorzitter van 
de stichting Jubilee Campaign. 
Daarnaast was hij mede-oprich-
ter van het platform “Bekend 
maakt Bemind” (overleg en be-
leidsontwikkeling met betrekking 
tot integratie) en het “Armoede-
platform” in Hilversum. Hoewel 
de heer Dijkstra geen wethou-
derservaring heeft, heeft hij wel 
een brede politieke ervaring en 
zal hij naar onze indruk het wet-
houderschap snel onder de knie 
hebben.

Een nieuw gezicht in 
Rondeveense coalitie

voor door een vrijwilliger gevonden 
toen hij op zoek was naar oude ge-
bruiksvoorwerpen. Dat je in en rond 
een oud Fort iets kan vinden is niet 
zo raar, maar een ruim meter lan-
ge Duitse brisantpantsergranaat is 
toch wel even schrikken. 
Het Fort bij Uithoorn is een van de 
forten van de Stelling van Amster-
dam en is in de Tweede Wereld-
oorlog door de Duitse bezetter ge-
bruikt voor de opslag van munitie. 
Vermoedelijk was dit vanwege de 
Vordere Wasserstellung, een water-
linie die de Duitse bezetter achter 
de Atlantikwal aan de lust aanlegde. 
Bij het doorzoeken van een van de 
waterkelders van het verlaten Fort 
stuitten vrijwilligers afgelopen zon-
dag onverwacht niet op gebruiksar-
tikelen maar kwam een granaat bo-
ven water. Na inschakeling van de 
politie is een onderzoek ingesteld 
en het fort tot verboden terrein ver-
klaard.

Granaat onschadelijk 
gemaakt bij Fort Amstelhoek
De Ronde Venen - Vorige week 
woensdagochtend heeft het Explo-
sieven Opruimingsdienst Defensie 
(EODD) op het Fort Uithoorn in de 

Amstelhoek, een gevonden granaat 
onschadelijk gemaakt door deze ter 
plekke tot ontploffi ng te brengen. 
De granaat was de zondag daar-

Ontploft
Woensdagochtend heeft de EODD 
een onderzoek ingesteld en is vast-
gesteld dat het een Duitse brisant-
pantsergranaat van 7,5 cm. doorsne-
de en een lengte van 1 meter betrof. 
De EODD besloot in overleg met 
de beheerder Mirjam Schaap om 
de granaat op het fort tot ontplof-
fi ng te laten brengen. In de frontwal 
van het fort bleken de zandgrond 
en de afstand voldoende om dit vei-

lig te kunnen doen. Met behulp van 
explosieven werd de begraven gra-
naat opgeblazen. Doordat de gra-
naat bijna 70 jaar in het water heeft 
gelegen ontplofte de lading van de 
granaat niet maar ontbrandde ge-
leidelijk. Met de ontmanteling van 
deze granaat is de rust op het fort 
weer teruggekeerd. Gelukkig is er 
geen gevaar geweest voor de direct 
omgeving en is alles weer zoals het 
de afgelopen 70 jaar is geweest.

De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen heeft een nieuw 
college van Burgemeester en Wet-
houders. De partijen CDA, RVB, 
PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en 
ChristenUnie/SGP hebben donder-
dag 8 mei een akkoord bereikt over 
de vorming van een coalitie. 
De vier partijen leveren ieder een 
wethouder aan het nieuwe colle-
ge. De wethouders worden mor-
gen, donderdag 15 mei, tijdens de 

raadsvergadering geïnstalleerd. Het 
coalitieakkoord dat de vier partij-
en hebben gesloten heeft als motto 
‘Samen werken, samen zorgen’ ge-
kregen. De nieuwe coalitie wil dat 
De Ronde Venen een aantrekkelij-
ke, groene gemeente blijft met een 
gezonde, groeiende economie. Be-
sturen in 2014 betekent volgens de 
nieuwe coalitie meer dan ooit dat 
moet worden samengewerkt. ‘Het 
doel is om de toekomst van onze 

gemeente zoveel mogelijk met an-
deren vorm te geven. Daarom staat 
die samenwerking tussen gemeente 
en inwoners, maatschappelijke or-
ganisaties, instellingen en bedrijven 
centraal in ons beleid’, schrijven de 
partijen in het coalitieakkoord. Het 
bereikte akkoord is inmiddels goed-
gekeurd door de fracties van de vier 
partijen. 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen heeft nieuw college 
van Burgemeester en Wethouders

Aldrik DijkstraErika Spil Anco Goldhoorn David Moolenburgh

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698



 
02  Nieuwe Meerbode •  14 mei 2014

Mijmeringen
ROUW

Er zijn mensen van mijn leeftijd die nog 
nooit een verlies van iemand dichtbij 
hebben meegemaakt. Ik kan me daar 
heel weinig bij voorstellen, maar het be-
staat. Dan heb je misschien geen naas-
ten verloren aan de dood, iedereen heeft 
zijn eigen verlieservaringen. Een schei-
ding van vriend, vriendin, vrouw of man, 
het verlies van je baan, maar ook emigratie waarbij je je thuis moet 
achterlaten wordt gezien als een verlieservaring. Uiteindelijk komen 
we het allemaal op verschillende manieren tegen.

Acceptatie
Bij verlieservaringen gaat het erom dat je een aantal fases doorloopt 
en die eerste fase is het accepteren van de realiteit van het verlies. 
Deze week zit ik in deze eerste fase en had ik het idee dat per dag 
ik een laagje dieper kwam tot realisatie van dit overlijden van mijn 
nicht. Maar met elke dag die verstrijkt, wordt het onwerkelijker. Het 
zwart op wit zien van een overlijdensbericht, praten met alle men-
sen over onze herinneringen, het afscheid nemen en nog een laat-
ste keer goed kijken naar de persoon en dan toch kijken of niet stie-
kem de borstkas nog omhoog gaat voor een adem teug. Het helpt 
niet. Ik ben hopeloos verdwaald in de zinloze vraag “waarom is het 
leven zo oneerlijk?”. 

Moederdag
Daar zit je dan op Moederdag, toch even te genieten van wat je ei-
gen zonen hebben geknutseld, een ontbijtje op bed en dikke knuf-
fels en gesproken “ik hou van jou’s”. Maar ik moet denken aan mijn 
achterneefjes en nichtje die ik niet heel goed ken, maar met wie ik 
zo te doen heb, omdat ze hun moeder zo plotsklaps moeten missen. 
En hoe pijnlijk ook deze Moederdag voor hun moet zijn, en er gaan 
nog zoveel dagen komen, net zo pijnlijk van het gemis. Ik zie de re-
clames, de blije berichtjes op de social media hoe veel moeders zijn 
verwend en ik kan alleen maar denken, is dit het? 

Projectie
Als mensen jong te komen overlijden, geeft dat een extra dimen-
sie aan een afscheid en aan je acceptatie. Het is de realisatie dat dit 
ons allemaal kan overkomen, door een ongeval noodlottig te jong 
sterven. Als er een moeder sterft, doet dat iets met iedereen. Alle 
moeders denken aan het feit dat ze hun kinderen never nooit willen 
achterlaten, vaders denken aan hoe dat moet zonder partner, ou-
ders moeten leven met het feit dat ze hun kind overleven, de kinde-
ren en jongeren vragen zich af hoe vreselijk dat niet moet zijn, een 
ouder verliezen. Daarnaast doe het iedereen denken aan de eigen 
sterfelijkheid en aan de mensen die je al hebt verloren. En als het 
afscheid is gekomen, en iedereen is bij elkaar om zijn laatste res-
pect te tonen, dan vloeien de tranen. Tranen om het afscheid, tranen 
om alles wat niet eerlijk is en verdriet omdat de herinneringen van-
af dit moment stil staan. Er is altijd sprake van een tijd voor en een 
tijd na. Elk verlies tekent je levenservaring en je zult nooit meer he-
lemaal dezelfde zijn.

Draai
Sommige lukt het om er een positieve draai aan te geven. Andere 
leren er mee te leven. Het leven is zoals het is en verlies en verdriet 
horen daarbij. Steeds vaker wordt er gepleit voor lessen verlieskun-
de op school. Dat lijkt mij helemaal geen slecht idee, om jonge men-
sen al wat kennis mee te geven over hoe om te gaan met je eigen 
gevoelens en vooral gevoelens van verdriet. Niet wegstoppen, maar 
voelen en proberen een plekje te geven. Mochten mijn kinderen dat 
nog krijgen op de basisschool dan denk ik dat ik stiekem achter in 
de klas ga meeluisteren.

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

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

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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Een geweldig en gezellig muziekfestival in de prachtige tuin van Land-
goed Stroomzicht. Een heel sfeervolle ambiance aan de Kromme Mijd-
recht. Chazz staat voor Charity Jazz. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan school projecten in Guatemala, Kenia, Nepal en Tanzania.
Spetterende optredens van geweldige muzikanten, onder andere Clous 
van Mechelen en Lils McIntosh. Geniet ook van de heerlijke hapjes, 
drankjes en kleine maaltijden. Toegangskaarten in de voorverkoop 15 
euro; aan de kassa 20 euro. 

Voorverkoopadressen
Boekhandel Sprey in Abcoude

Boekhandel Mondria in Mijdrecht
Drogisterij De Bree in Vinkeveen
De Zwart dranken & delicatessen

Ook online: kijk op chazz.nl

Chazz heeft inmiddels een prominente plaats in het culturele aanbod 
binnen De Ronde Venen. Mis het niet!
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Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals een 
ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. Met 
onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding en aan 
het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Epilepsie Fonds zoekt 
collectanten
Mijdrecht - Wilt u zich inzetten voor 
de jaarlijkse collecte van het Natio-
naal Epilepsie Fonds in Mijdrecht en 
hebt u daarvoor een paar uur per 
jaar beschikbaar? Word dan col-
lectant voor de collecteweek van 
het Nationaal Epilepsie Fonds van 
maandag 2 juni 2014 t/m zaterdag 
7 juni 2014 . 

Wie collecteert, levert een bijdrage 
aan een goede behandeling en be-
geleiding van mensen met epilepsie. 
Meld u zich vandaag nog aan via 
Bea Verlaan (0297-286448 of e-mail 
naar beaverlaan@hotmail.com) of 
landelijk via www.ikgacollecteren.nl. 
Wij zoeken nog collectanten voor de 
wijken Molenland en Twistvliet.

Culinair Uithoorn dit jaar 
bij de Schans
Uithoorn - Op zaterdag 21 juni aan-
staande vindt, op initiatief van de Li-
ons Club Uithoorn, voor de derde 
keer ‘Culinair Uithoorn aan de Am-
stel’ plaats. Door werkzaamheden 
aan het Marktplein, in verband met 
de aanleg van de nieuwe Waterlijn, 
wijkt het culinaire evenement een-
malig uit naar de pittoreske hoek 
van De Schans. De parkeerplaats 
aan De Schans wordt omgebouwd 
tot een sfeervol, culinair plein dat 
omzoomd wordt door luxe pagode-
tenten, waar restaurateurs uit Uit-
hoorn en omliggende gemeenten 
aan de hand van heerlijke gerech-
ten hun kwaliteit zullen presente-
ren. Met bijpassende muziek zal ook 
dit jaar Culinair Uithoorn weer uit-
groeien tot een evenement van al-
lure! Aan de hand van speciaal voor 
dit evenement gemaakte muntjes 
wordt een bepaald percentage van 
de opbrengst door de restaurateurs 
afgedragen aan het goede doel.
Dit jaar heeft Lions Club Uithoorn 
gekozen voor o.a. het Prinses Máxi-
ma Centrum voor Kinderoncologie. 
Dit is een uniek initiatief van ouders 
van patiënten én van professionals 
in de kinderoncologie in Neder-
land om alle topexpertise op zorg- 
en onderzoeksgebied samen te voe-
gen in één nationaal Kinderoncolo-
gisch Centrum. Het Prinses Máxima 

Centrum, met in totaal tachtig op-
nameplaatsen en veertig plaatsen 
voor dagbehandeling, wordt mo-
menteel gebouwd op het terrein van 
het Universitair Medisch Centrum 
in Utrecht, in verbinding en samen-
werking met het Wilhelmina Kin-
derziekenhuis. Daarnaast wordt er 
nauw samengewerkt met zieken-
huizen verspreid over Nederland 
in een ‘shared care’ concept. Dat 
houdt in, dat de minder complexe 
delen van de zorg dichter bij huis 
kunnen plaatsvinden, maar altijd 
onder regie van het Prinses Máxi-
ma Centrum. 
Concentratie van behandeling van 
en onderzoek naar alle vormen van 
kinderkanker in één centrum is een 
wezenlijke stap naar betere kwaliteit 
en hogere overlevingskansen. Or-
ganisator Lions Club Uithoorn ver-
wacht een groot aantal bezoekers 
en hoopt daardoor een mooi bedrag 
te kunnen aanbieden aan het voor 
dit jaar uitgekozen goede doel: het 
Prinses Máxima Centrum voor Kin-
deroncologie! Mocht u ook belang-
stelling hebben voor deelnemen of 
sponsoring van een van de activitei-
ten tijdens Culinair Uithoorn aan de 
Amstel, neem dan contact op met 
Hans Commissaris, 
Mobiel. 06 430 78244 of per e-mail: 
hans@commissarisonline.nl

De Zonnebloem eet pannen-
koeken in de Strooppot
De Ronde Venen - Wat was het 
weer gezellig afgelopen dinsdag in 
de Strooppot in de Hoef. Veel gas-
ten van de zonnebloem afdeling 
Mijdrecht hadden daar een gezelli-
ge dag. Het feest begon om onge-
veer 11.00 uur en eindigde om 14.30 
uur. Gezelligheid was het tover-
woord deze dag. Lekker koffie drin-
ken met gebak. Gezellig zitten klet-
sen met andere gasten. Het feestje 
werd compleet gemaakt met het op-
treden van Marco de Hollander. De-
ze zanger wist zelfs een aantal gas-
ten op de been te krijgen. Met een 

hele stoet werd er polonaise gelo-
pen. En een aantal gasten had de 
volgende morgen spierpijn. Mar-
co de Hollander die regelmatig op-
treedt voor de Zonnebloem had een 
heel repertoire van oude liedjes.
De meeste gasten kenden de tek-
sten van deze liedjes en zongen uit 
volle borst mee. Natuurlijk werden 
er pannenkoeken gegeten die ie-
dereen zich lekker liet smaken. En 
als klap op de vuurpijl werd er nog 
een bingo gehouden waarna ieder-
een met een leuke prijs naar huis 
ging.

Pianoconcert in De Boei
De Ronde Venen - De 
uitvoering door leerlin-
gen van pianiste Letta 
van Maanen vindt dit jaar 
plaats op vrijdagavond 16 
mei in De Boei, Kerklaan 
32 te Vinkeveen. De en-
thousiaste leerlingen, va-
riërend in leeftijd en les-
jaren, brengen een zeer 
afwisselend programma. 
Behalve van pianospel 
kan men ook genieten van 
zang en klassiek gitaar-
spel. Het begint om 20.00 
uur en de toegang is vrij.

VVD verrast door coalitieakkoord: 
Wens kiezer genegeerd!
De Ronde Venen - Onderstaand 
treft u een eerste reaktie van de 
VVD op het coalitieakkoord aan. In 
de raadsvergadering van donder-
dag zal hier nader op worden in-
gegaan. VD verrast door coalitieak-
koord: wens kiezer genegeerd! Het 
coalitieakkoord gesloten door CDA, 
RVB, PvdA/GL/Lokaalsociaal en 
CU/SGP is een duidelijk en lees-
baar document. De VVD is echter 
verrast door de inhoud van het coa-
litieakkoord. Het akkoord zit vol met 
ambitie en daar zit nu juist het pro-
bleem. De financiële onderbouwing 
is namelijk erg mager en het ont-
breekt de samenwerkende partij-
en aan realiteitszin. Onze gemeen-
te heeft de afgelopen jaren, onder 
de bezielende leiding van wethou-
der Palm, de financiën weer op or-
de gekregen. De VVD wil dat dit zo 
blijft, maar ziet dit met het voorlig-
gende akkoord zorgelijk in.
De grote lijnen van het coalitieak-
koord kan de VVD prima volgen, 
maar de zorgen ontstaan bij de in-
vulling ervan. Het lijkt erop dat het 
CDA als grootste partij veel heeft 

moeten inleveren. In het coalitieak-
koord vind je dan ook allerlei details 
terug van de kleinere partijen. Het 
akkoord heeft een sterk links/chris-
telijk karakter.
Dit betekent concreet dat de win-
kels dicht blijven op zondag. We 
krijgen geen nat bedrijventerrein. 
Winkels mogen naar het bedrijven-
terrein, met alle gevolgen van dien 
voor de lokale ondernemers. Als 
toppunt van betutteling krijgen we 
een zelfs een echtscheidingspre-
ventieprogramma. 
Op een groot aantal punten en am-
bities uit het coalitieakkoord kan de 
VVD haar steun betuigen. De VVD 
zal het college de komende jaren 
kritisch en constructief blijven vol-
gen. Het blijft echter een rare ge-
waarwording, omdat deze coalitie 
geen weerspiegeling van de wens 
van de kiezer is. De tweede (VVD) 
en derde (D66) partij worden bui-
tengesloten. Het buitenspel zetten 
van D66, de grote winnaar van de 
verkiezingen, lijkt zelf op het niet se-
rieus nemen van de kiezer.  
Frans Lugtmeijer

Chazz 2014
Zaterdag 21 juni van 15.30-22.30 uur

Landgoed Stroomzicht
Westzijde 50 De Hoef
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Gezellige boottocht met 
het Rode Kruis

De Ronde Venen - Op 8 mei 2014 
organiseerde het Rode Kruis een 
boottocht over de Vinkeveense plas-
sen bestemd voor mensen die niet 
eerder contact hadden. De gasten 
werden ontvangen op het schip van 
Klinkhamer, die extra gezellig ge-
maakt was door de bloemen van 
Rijdes, met koffi e en het heerlijke 
gebak van bakkerij Tersteeg.
De dames van de bedieningen was 
geen vraag te veel om het de gasten 
naar de zin te maken gedurende de 
dag. Wim Bos vertelde boeiend tij-

dens de vaartocht over de ontwik-
keling en de geschiedenis van de 
Vinkeveense Plassen.
De uitstekend verzorgde lunch van 
Tof lieten de gasten zich in een ge-
moedelijke en gezellige sfeer uitste-
kend smaken.
De vrijwilligers van het Rode Kruis 
deden hun best om ook deze dag 
weer geslaagd te kunnen noemen. 
Ondanks het wat tegenvallende 
weer was de stemming opperbest 
bij de deelnemers en vrijwilligers 
gedurende deze dag.

Scouts met plantjes langs 
de deuren
Mijdrecht – Deze week is het zo-
ver: de enthousiaste scouts van de 
Jan van Speyk komen weer langs de 
deuren met plantjes. De aanhangers 
zitten op 14, 15 en 16 mei vol met 
vlijtige liesjes, geraniums, prachtige 
hanging baskets en andere plantjes 
voor in de tuin.
Ieder jaar worden weer heel wat in-
woners van De Ronde Venen blij ge-
maakt met mooie plantjes. Ze zijn 
gunstig geprijsd en worden door 

de scouts tot aan de deur gebracht.  
De aanhangers vol plantjes met 
hun vrolijke verkopers gaan iedere 
avond vanaf 18.00 op pad.
Wil jij de plantjes van de scouts ze-
ker niet mislopen? Kom dan naar 
de boerderij aan de Oosterlandweg 
2b. Dit kan op woensdag 14 mei 
van 15.00 tot 20.30 uur, op donder-
dag 15 mei van 11.00 tot 20.30 uur 
en op vrijdag 16 mei van 11.00 tot 
21.30 uur.

Veenmolen trekt 120 
bezoekers
Wilnis - Zaterdag woei het fl ink, de 
Veenmolen in Wilnis draaide er lus-
tig op los.
Ondanks de regen, die de hele dag 
aanwezig was, kwamen er zo’n 120 
bezoekers langs om Nationale Mo-
lendag mee te vieren. Molenaars 
Vos en Van Balgooi waren de hele 

dag in de weer met rondleidingen, 
vrijwilligers schonken thee, koffi e en 
limonade aan de gasten, die zich de 
pannenkoeken, kruidkoek en knie-
pertjes van molenmeel goed lieten 
smaken.
De bezoekers vertrokken enthousi-
ast, dus het was een geslaagde dag!
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het 
tot haar taak om de lezers van haar krant zo ob-
jectief 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 tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bij-
eenkomst 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 verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Weg begroeiing
Graag wil ik reageren op de re-
actie van R. Tillard, in de Meer-
bode van 30 april jl. over het 
weghalen van de begroeiing 
langs de weg.
U vind het erg dat deze prach-
tige beplanting zomaar wordt 
weggesnoeid door de gemeen-
te, “bezint eer ge begint”, maar 
heeft u er wel een bij nage-
dacht dat het voor de bewo-
ners van het Molenland onmo-
gelijk is om te zien of er iemand 
op de weg rijdt als de begroei-

ing zo hoog wordt. En dat als 
de begroeiing niet wordt weg-
gehaald, dat we hier dan de 
grootste ongelukken krijgen als 
we van ons terrein de weg op 
willen rijden en niet zien of er 
iemand aan komt. Ik zou tegen 
u willen zeggen, bezint eer ge 
begint, en denkt u eerst na over 
de gevolgen van het niet weg-
halen voor u nog een keer een 
reactie schrijft.
 

Alie Treur-Hielkema

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - A.s. zaterdag 17 mei 
is weer van 09.30 tot 13.00 uur de 
verzamelaarsmarkt in Partycentrum 
De Meijert, Dr. J.v.d.Haarlaan 6 te 
Mijdrecht. Er zijn postzegels, mun-
ten, ansichtkaarten, winkelwagen-

muntjes en boekjes uit de regio. 
Ook zijn er handelaren en kunt u 
snuffelen in de stuiverboeken. Voor 
inlichtingen is er onze site www.ver-
zamelaarsrondevenen.nl en kunt u 
bellen tel. 0297-289322.

De Ronde Venen heeft nieuw college 
van Burgemeester en Wethouders
Vervolg van de voorpagina.

Het nieuwe college krijgt vier wet-
houders. Elke wethouder wordt aan-
spreekpunt voor twee kernen en 
heeft een specifi ek thema. Namens 
het CDA wordt David Moolenburgh 
wethouder van onder andere Ruim-
telijke Ordening, Landelijk Gebied, 
Volkshuisvesting, Bouw- en Wo-
ningtoezicht en Financiën. Tevens is 
hij de eerste loco-burgemeester. Hij 
wordt aanspreekpunt voor Mijdrecht 
en de Hoef en heeft als thema Duur-
zaamheid. Namens RVB wordt An-
co Goldhoorn wethouder en tweede 
loco-burgemeester. Hij krijgt onder 

andere de Participatiewet, WWB, 
Minimabeleid, Economie en Bedrij-
vigheid, Recreatie, Reiniging en Af-
valbeleid en Milieu in zijn portefeuil-
le. Hij wordt bestuurlijk aanspreek-
punt voor Abcoude en Amstelhoek 
en heeft als thema: Wijkgericht wer-
ken. Erika Spil wordt wethouder na-
mens PvdA/GL/LS en derde loco-
burgemeester. Zij heeft de onder-
werpen WMO, AWBZ, Gezondheid, 
Kunst en Cultuur (inclusief Monu-
menten) en Dienstverlening in haar 
portefeuille. Zij wordt aanspreek-
punt voor Vinkeveen en Waver-
veen en heeft als thema: coördina-
tie herstructurering Sociaal Domein. 

Wethouder en vierde loco-burge-
meester namens CU/SGP wordt Al-
drik Dijkstra met in zijn portefeuille 
de onderwerpen Jeugd, Onderwijs, 
Sport, Verkeer en Vervoer, Openbare 
Werken, Groen, Vastgoed en Grond-
exploitaties. Hij is aanspreekpunt 
voor Wilnis en Baambrugge en heeft 
als thema: Jeugd en gezin. 

Bart van Meijl, die als formateur het 
voortouw had bij de onderhandelin-
gen, is zeer tevreden over het be-
reikte akkoord. ,,De gesprekken zijn 
soepel en in een goede sfeer verlo-
pen.  De vier partijen spreken in het 
akkoord duidelijk uit te willen wer-

Lidmaatschap garandeert klanten kwaliteit

Auto Service Center van den Berg 
wordt Bosch Car Service
Regio - Auto Service Center van 
den Berg uit De Kwakel maakt sinds 
kort deel uit van het Bosch Car Ser-
vice netwerk. Daardoor kan het au-
tobedrijf een nog betere kwaliteit 
garanderen. “Door aan te sluiten bij 
het Bosch Car Service netwerk zijn 
wij in staat kwalitatief fullservice au-
to-onderhoud te verlenen voor alle 
merken auto’s, tegen een betaal-
bare prijs”, als ook lease auto’s zegt 
Patrick van den Berg van Bosch Car 
Service van den Berg. Bosch Car 
Service van den Berg heeft de ken-
nis in huis voor alle merken au-
to’s en zijn specialist in elektroni-
sche storingen en speciale auto’s, 
dus een uitgebreid aanbod van ser-
vice en diensten. De goed opgeleide 

monteurs krijgen extra training van 
Bosch, ’s werelds grootste toeleve-
rancier in de automobielindustrie.
“We zijn altijd al ontzettend klantge-
richt geweest. Wij bieden de klant 
zekerheid op vlak van APK-keurin-
gen en leveren regulier onderhoud 
op het hoogste niveau. Als Bosch 
Car Service bedrijf voldoen we aan 
de door Bosch gestelde strenge cri-
teria wat betreft medewerkers, de 
bedrijfsvoering en de dienstverle-
ning. Onze klanten weten dat wij de 
kennis in huis hebben om alle soor-
ten auto’s te repareren en met be-
houd van de fabrieksgarantie,” zegt 
Patrick van den Berg van Bosch Car 
Service van den Berg en het voor-
deel van ons is dat onze leveran-

cier van de Bosch onderdelen om 
de hoek zit.

1970
Auto Service Center van den Berg 
werd in 1970 opgericht. Klanten 
kunnen reeds meer dan 44 jaar bij 
Bosch Car Service van den Berg te-
recht voor onderhoud en reparatie 
van alle merken persoenen- en be-
drijfswagens, APK-keuring, airco- 
en bandenservice, schade- en ruit-
reparatie. De werkplaats is uitgerust 
met de modernste uitlijn-, uitlees- 
en diagnoseapparatuur, die de klan-
ten een optimale service verzekert. 
Bij onderhoud of reparatie van de 
auto krijgt de bestuurder gratis een 
leenauto mee of het nu om een per-

sonenwagen, bestelwagen of au-
tomaat gaat, een schone leenauto 
staat altijd klaar. Naast het autobe-
drijf heeft het bedrijf ook een groot 
tankstation met een nieuwe was-
straat. Het team van Bosch Car Ser-
vice van den Berg telt 7 enthousias-
te medewerkers. 

Bosch Car Service
Bosch Car Service is met bijna 400 
vestigingen het grootste merkonaf-
hankelijke auto service concept in 
Nederland. Als aangesloten auto-
bedrijf ontvangt het van Bosch, de 
grootste toeleverancier in de auto-
mobielindustrie, ondersteuning op 
het gebied van techniek, marketing 
en kwaliteitsbeheer. Om Bosch Car 
Service te worden, moet een au-
tobedrijf aan heel wat voorwaar-
den voldoen. Bosch hecht veel be-
lang aan de kwaliteit van produc-
ten en dienstverlening. Zo worden 
in de werkplaats de kwaliteitson-
derdelen van Bosch gebruikt en is 
ook de diagnoseapparatuur van het 
merk Bosch aanwezig. De monteurs 
zijn verplicht om jaarlijks een aan-
tal trainingen te volgen bij het trai-
ningscentrum van Bosch. Op die 
manier blijft iedereen binnen het 
Bosch Car Service autobedrijf op de 
hoogte van de nieuwste producten 
en technologieën. Bosch Car Ser-
vice biedt ook eigen diensten aan, 
zoals Bosch Car Service Pechhulp 
met Europa dekking en de Bosch 
Car Service Autoverzekering. 
“Onze klanten de beste service en 
hoogste kwaliteit bieden, is steeds 
onze belangrijkste doelstelling ge-
weest. Dankzij Bosch Car Service 
kunnen we een nog hogere kwa-
liteit bieden, maar de klant blijft 
centraal zijn,” zegt Patrick van den 
Berg van Bosch Car Service van den 
Berg, zie ook www.boschcarservice.
tevreden.nl Voor alle verdere infor-
matie: Bosch Car Service van den 
Berg, Noord-zuidroute 2, De Kwakel

ken aan een gemeente met een ge-
zonde fi nanciële huishouding en zo 
min mogelijk lastenverhoging voor 
inwoners. Een gemeente die oog en 
aandacht heeft voor de acht kernen 
waaruit zij bestaat en waar duur-
zaamheid en veiligheid belangrijke 
speerpunten zijn.’’
Donderdagavond 15 mei 2014 
wordt het bereikte coalitieakkoord 
besproken in de gemeenteraad van 
De Ronde Venen. Tevens worden tij-
dens deze vergadering de vier wet-
houders benoemd. De openbare 
raadsvergadering begint om 19.30 
uur en vindt plaats in het gemeen-
tehuis in Mijdrecht.

Auto brandt volledig uit 
Waverveen - Donderdagavond 
brandde een auto volledig uit op de 
Botsholsedijk. De politie zoekt ge-
tuigen. Rond 23.00 uur meldde een 
omwonende een harde knal ge-
hoord te hebben. Toen hij ging kij-
ken bleek er een auto in brand te 
staan. Agenten kwamen ter plaat-

se en de auto bleek al volledig uit-
gebrand. Vermoedelijk is er sprake 
van brandstichting. Getuigen en/of 
mensen die meer informatie heb-
ben, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844. 
Anoniem reageren, kan via Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Einde seizoen Argon Basketball
Mijdrecht - Het seizoen 2013-2014 
is erg succesvol geëindigd. Bijna de 
helft van onze teams zijn of kampi-
oen of 2e in hun klasse geworden. 
Een bijzondere prestatie voor de-
ze kleine sport binnen de omni ver-
eniging SV Argon en wij feliciteren 
hen dan ook van harte. In de twee-
de helft van het seizoen is het J18-
1 team op het een na hoogste ni-
veau gaan spelen en daar zijn ze 
vierde geworden. Ook dat is een re-
sultaat om trots op te zijn. Inmiddels 
is de vereniging zich aan het voor-
bereiden op het 40 jarig jubileum 
en is druk bezig om op 23 augustus 
groots uit te pakken. Met een 3 te-
gen 3 toernooi op het Raadhuisplein 
te Mijdrecht laten we wat de Bas-
ketball sport inhoudt en hoe leuk 

en spectaculair dit soms kan zijn. 
We openen de dag tussen 12.00 en 
13.00 met onze allerjongste leden 
uit de teams U12 en U14 om vervol-
gens tussen 13.00 en 14.00 uur de 
leden uit de teams U16 en U18 te 
laten zien. Tijdens het offi ciële ge-
deelte om 14.00 uur zullen we enke-
le leden huldigen die 40 lid zijn en/
of op een andere manier bijzonder 
voor onze vereniging zijn geweest. 
In de loop van de tijd zijn ook een 
aantal prominente basketballers lid 
van onze vereniging geweest en we 
hopen hen ook tijdens het offi cië-
le gedeelte te mogen verwelkomen. 
Na 14.30 kunnen de overige leden 
laten zien wat ze in huis hebben en 
we sluiten de dag af tussen 16.00 en 
17.00 met een bedrijventoernooi. 





Regio - Op zaterdag 19 juli zendt 
AnnexCinema eenmalig een regi-
stratie uit van de traditionele zomer-
avondconcerten van André Rieu. 
Voor het tiende jaar op rij geeft An-
dré Rieu zijn concert op het meest 
romantische plein van Nederland: 
Het Vrijthof in Maastricht. De maes-
tro maakt er een avond met ve-
le hoogtepunten van met beroem-
de gastartiesten, lichtshows en so-
listen. Een avond vol humor, muziek 
en emotie voor jong en oud zorgt er-
voor dat André Rieu een van de po-
pulairste live-acts ter wereld is. Dit 
concert wordt eenmalig bij Annex-
Cinema vertoond op zaterdag 19 juli 
om 20:00. Kaarten zijn 17,50 en uit-
sluitend aan de kassa te verkrijgen. 
Reserveren kan via 0348-436510. 
Meer informatie vindt u op www.an-
nexcinema.nl. 
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André Rieu eenmalig bij 
AnnexCinema

LinkedIn training
Regio - Ben je op zoek naar nieuw 
of ander werk, dan is LinkedIn niet 
meer uit het sollicitatieproces weg 
te denken. Een profi el op LinkedIn 
betekent zichtbaar en vindbaar zijn 
voor een toekomstige werkgever of 
recruiter. Tegenwoordig maken re-
cruiters volop gebruik van Linke-
dIn. Het is een goudmijn aan CV’s 
en kandidaten. Maar welke LinkedIn 
profi elen zijn voor hen interessant of 
welke vallen direct af? Als je jouw 
LinkedIn-profi el inzet om nieuw of 
ander werk te vinden, doe het dan 
wel goed! Vertel welke baan je wilt 
en laat je resultaten zien. Rose-Ma-
rie Lucas, Noloc erkend loopbaan-
professional van Rooskleurig Coa-
ching, ziet veelvuldig dat mensen op 
hun LinkedIn profi el hebben staan 
dat ze ‘op zoek zijn naar een nieuwe 
uitdaging’. Met die vermelding kan 
niemand iets. Je moet anderen laten 
weten wat je zoekt en kunt. Dit doe 
je door duidelijk te laten zien waar 
je verstand van hebt. Vertel waar je 
goed in bent, waar je nog beter in 
wilt worden en waarvoor en waarom 
je gevraagd wilt worden. Beschrijf 
welke resultaten je in het verleden 
hebt geboekt en wilt inzetten in je 
nieuwe uitdaging. Hiermee kunnen 
anderen met je mee zoeken en je 
aanbevelen of in contact brengen 
met eigen netwerkcontacten. 
Als je LinkedIn nog niet gebruikt of 
wel, maar niet weet wat je er alle-
maal precies mee kan, is deze Lin-
kedIn training iets voor jou. 

Uitleg
Rooskleurig Coaching geeft op een 
praktische en heldere manier uitleg 
over het invullen van alle onderde-
len van je profi el, zoals je persoons-
beschrijving, specialiteiten én zoek-
woorden. Het verzamelen van aan-
bevelingen. Het deelnemen aan 
groepen op je vakgebied, vacatures 
of interesses. Het volgen van bedrij-
ven. Verder natuurlijk manieren om 
contact te zoeken om je netwerk te 
vergroten en het vinden van vaca-

tures. Na afl oop van de training kan 
je zelfstandig aan de slag met sol-
liciteren en netwerken met Linke-
dIn. De LinkedIn training wordt ge-
houden op woensdag 28 mei a.s. 
van 09.00u tot 12.00 uur bij Start-
warehouse, Amsterdamseweg 13 G, 
1422 AC Uithoorn. Prijs per deelne-
mer � 45,00 excl. btw. Inclusief les-
materiaal (werkboek) en consump-
ties. Aanmelden kan door te bel-
len naar 06.53.13.50.15 of een e-
mail te sturen naar info@roos-
kleurigcoaching.nl. Ken je men-
sen die op zoek zijn naar een nieu-
we of andere baan? Tip ze dan 
over deze LinkedIn training. Verde-
re informatie vind je op de website 
www.rooskleurigcoaching.nl of de 
advertentie elders in deze krant. Bij 
Rooskleurig Coaching draait het om 
werk. Je kan er terecht voor loop-
baanbegeleiding bij het maken van 
een beroepskeuze, outplacement 
bij ontslag, uitgebreide sollicitatie-
trainingen en coaching op de werk-
vloer of bij het starten van een ei-
gen bedrijf. De aanpak is persoon-
lijke, praktisch en doelgericht. Meer 
weten? Bel of mail gerust voor een 
gratis intakegesprek. 
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Weer een zware fi nanciële tegenslag voor gemeente

Gemeente verliest strijd om geld 
van kosten dijkverschuiving Wilnis
Vervolg van de voorpagina.

Vorige week heeft het Hof Den 
Haag bekendgemaakt de claim van 
de gemeente af te wijzen. De door 
het Hof aangewezen deskundige, 
de heer prof. dr. ir. P.H. Vermeer, 
concludeert in zijn rapport dat men 
mocht verwachten dat zo’n zwakke 
kade zou bezwijken, maar het Hof 
is desondanks van mening dat het 
hoogheemraadschap geen reke-
ning hoefde te houden met het risi-
co van een dijkverschuiving als ge-
volg van (zeer) droge omstandighe-

den. Ook is het Hof van oordeel, dat 
het hoogheemraadschap bij het uit-
voeren van zijn waterbeheerstaak 
een zekere beleidsvrijheid toekomt 
en het hoogheemraadschap de uit-
voering van deze waterbeheerstaak 
mede mag laten afhangen van de fi -
nanciën en andere middelen die het 
hoogheemraadschap ter beschik-
king staan.

Teleurgesteld
Het college is zeer teleurgesteld en 
verbaasd over deze uitspraak De 
uitspraak betekent, dat een over-

heidsorgaan niet in alle situaties 
verantwoordelijk kan worden ge-
steld voor de hem opgedragen wet-
telijke taak en dat een overheid, on-
danks signalen van omwonenden, 
gemeente en eigen organisatie toch 
een zekere beleidsvrijheid toekomt 
en jaren geen noemenswaardig on-
derhoud behoeft te plegen om een 
dijk te verbeteren.

De gemeente beraadt zich op de 
uitspraak en beziet of cassatie te-
gen deze uitspraak bij de Hoge 
Raad nog mogelijk is.

D66 zet zichzelf
buiten spel

Het is rond. Gemeente De Ronde 
Venen heeft weer een compleet 
college. Morgenavond (donder-
dag 15 mei) zullen de vier nieu-
we wethouders van CDA, RVB, 
CU/SGP en PvdA/GL/LC, offi ci-
eel worden geïnstalleerd. 
Het is moeilijk te vatten dat de 
partij met de grootste verkie-
zingswinst buiten het college 
blijft. Toch moet er een verkla-
ring zijn. D66 steeg op 19 maart 
van twee naar vijf zetels. Lijsttrek-
ker Kiki Hagen had ruim voor de 
verkiezingen haar zetel bij Lijst 8 
opgegeven, omdat ze wilde door-
groeien in een functie bij een lan-
delijk georiënteerde partij. Bij 
D66 kon ze rekenen op de kennis 
van ervaren politici als Cees Hou-
mes, Eelco Doorn en Meindert 
Brunia. Doorn en Brunia hadden 
zelfs aangegeven beschikbaar te 
zijn als wethouder. Eerder hadden 
ze die bestuursfunctie vervuld in 
Abcoude. 
Politiek verkenner Arie van Ber-
gen stelde na een gedegen on-
derzoek op 11 april vast dat een 
coalitie van CDA, D66 en Ronde 
Venen Belang voor de hand lag. 
D66 maakte er geen geheim van 
juist samen met de VVD te willen 
optrekken. Volgens ingewijden 
probeerden die twee partijen al 
voor de verkiezingen het CDA als 
politiek machtsblok te isoleren. 
Dat zou goed zijn voor de plaat-
selijke democratie. Alleen daar-
om waren de gesprekken tussen 
CDA, D66 en RVB opvallend te 
noemen. Binnen twee weken leed 
dat overleg schipbreuk. 

Geen vertrouwen
Op 22 april beëindigde D66 de 
coalitiebesprekingen. De D66 de-
legatie had geen vertrouwen in 
een goede afl oop. Op een ama-
teuristische manier werd het be-
richt aan de pers gestuurd. Want 
bij het offi ciële persbericht zat 
ook interne partij-informatie met 
de tekst “bereid het voor zodat je 
op het moment suprême gereed 
bent”. Het CDA en Ronde Ve-
nen Belang verklaarden met ver-
bazing kennis te nemen van het 
besluit. Op het moment dat on-
ze redactie het ‘persbericht’ bin-
nen kreeg wisten CDA en RVB 
nog van niets en stond er een af-
spraak vast voor dezelfde mid-
dag. Het is bovendien opmerke-
lijk dat D66 het CDA en RVB ver-
weet samen op te trekken, ter-
wijl D66 precies hetzelfde deed 
met de VVD. Die nauwe samen-
werking kwam tot grote verba-
zing dezelfde dag naar voren. 

Kwaliteitskeurmerk voor 
het Johannes Hospitium
De Ronde Venen - Afgelopen 
week ontving Rob Karremans, di-
recteur van het Johannes Hospitium 
De Ronde Venen in Wilnis (links op 
de foto) uit handen van Jaap Goot-
jes, auditor van Stichting Perspekt 
het kwaliteitskeurmerk High Care 
Hospices. 

High care hospices in Nederland 
kunnen door middel van een exter-
ne audit hun interne kwaliteitsbeleid 
laten beoordelen door onafhankelij-
ke deskundigen. Indien aan bepaal-
de voorwaarden is voldaan wordt 
het high care hospice opgenomen 
in het Keurmerkregister Palliatieve 
Zorg van de Associatie van zelfstan-
dige High Care Hospices, dat ver-
meld staat op de website van Per-
spekt. Daarnaast ontvangt de orga-
nisatie dan het keurmerk Palliatieve 
Zorg. Hiermee wordt het niveau van 
kwaliteitszorg duidelijk zichtbaar 

voor onder andere cliënten, verze-
keraars, overheid en inspectie. Uit 
het auditrapport kwam onder meer 
naar voren dat het Johannes Hos-
pitium borg staat voor een veilige, 
gastvrije en warme omgeving, waar-
in de bewoner het leven waardig 
kan afsluiten. Onze zorgvuldigheid 
en betrokkenheid vielen op bij deze 
toetsing als ook het vrijwilligersbe-
leid en de nazorg die aan de naas-
ten wordt geboden. Daarnaast viel, 
in positieve zin, ook onze (vernieuw-
de) website op vanwege de vele in-
formatie die daarop voor toekomsti-
ge bewoners is te vinden. Met recht 
kunnen medewerkers en vrijwilli-
gers trots zijn op de erkenning dat 
hun zorg en aandacht ten behoe-
ve van mensen die zijn aangewe-
zen op palliatieve zorg, voldoet aan 
de kwaliteit zoals in het keurmerk 
wordt gesteld. Voor meer informatie: 
www.johanneshospitium.nl

Actie “Nacht zonder 
Dak” 24 mei van start
De Rondfe Venen - In het week-
end van zaterdag 24 op 25 mei is er 
in Vinkeveen, bij de scouting Eliboe, 
tegenover het Veenlandencollege, 
een “Nacht zonder Dak” een jon-
gerenevenement ten bate van op-
vang van straatjongeren in verschil-
lende delen van de wereld. Plaatse-
lijke kerken uit de drie dorpskernen 
van de Ronde Venen organiseren dit 
jongerenevenement in samen wer-
king met Stichting “Tear”. Jonge-
ren vanaf 12 jaar laten zich spon-
soren om één nacht in een zelfge-
bouwd krotje te slapen. Door deze 
actie ervaren de jongeren hoe het is 
om buiten te overnachten in de kou 
en misschien regen. Herrie, vroeg 
wakker, koude tenen, alleen hier 
geen onveilige omgeving. Straat-
jongeren hebben geen andere keu-
ze. De opbrengst van deze actie ge-
bruikt Stichting “Tear” voor drie pro-

jecten die de straatjongeren opvan-
gen waardoor hoop op een nieuwe 
toekomst gegeven kan worden. De 
projecten zijn; Mosoj Yan in Bolivia, 
TASK in Cambodja en Redeemed 
Gospel Church in Kenia. Ook zor-
gen de organisaties ervoor dat jon-
geren die het grootste deel van de 
dag al op straat leven niet verder af-
glijden in een spiraal van armoede. 
Vanaf 20.00 uur is er op het podium 
een programma met muziek.

Ook zal er een verloting zijn met 
mooie prijzen om de opbrengst van 
de actie te verhogen. We maken er 
met elkaar een creatief en interac-
tief programma van. Jongeren die 
ook deze actie willen steunen kun-
nen zich opgeven voor deelname bij 
www.nachtzonderdak.nl/vinkeveen 
Maar ook belangstellenden in de 
avond zijn van harte welkom!

met de VVD. Die nauwe samen-
werking kwam tot grote verba-
zing dezelfde dag naar voren. 

Nominaties gevraagd voor 
uitreiking Groene Lintjes

De Ronde Venen - GroenLinks–
PvdA reikt op zaterdag 21 juni 
voor de derde keer “Groene Lint-
jes” uit. 
Dit is een onderscheiding die gaat 
naar mensen die zich op positieve 
wijze inzetten voor groen, milieu 
en duurzaamheid in de gemeen-
te De Ronde Venen. Voor de-
ze uitreiking mag iedereen kan-
didaten nomineren. In gemeen-
te De Ronde Venen zijn er geluk-
kig heel wat mensen die zich in-
zetten voor milieu en natuurbe-
houd. Zij doen dat met enthou-
siasme en deskundigheid en ver-
langen daar, behalve het behalen 
van resultaten, gewoonlijk niets 
voor terug. Om deze mensen een 
blijk van waardering te geven en 
hun aktiviteiten te stimuleren, 
heeft GroenLinks–PvdA een jaar-
lijkse Groene Lintjes uitreiking in 
het leven geroepen. In elk van de 

drie categorieën: Personen, On-
dernemers en Organisaties wordt 
een lintje uitgereikt. Vorig jaar 
waren de winnaars: de biologi-
sche melkveehouders Joost en 
Liesbeth Samsom uit Wilnis, Min-
se de Bos Kuil van Zonnig Baam-
brugge en Zorgboerderij Amstel-
kade uit Wilnis. Het is de bedoe-
ling winnaars uit vorige jaren aan 
de jury te laten deelnemen. Weet 
u iemand die een groen lintje ver-
dient, of wilt u bij de uitreiking 
aanwezig zijn, dan hoort de ju-
ry dit graag. Als u iemand nomi-
neert, krijgt u uiteraard een uitno-
diging voor de feestelijke uitrei-
king. U kunt uw nominatie zen-
den tot 7 juni zenden aan drv@
groenlinks.nl of naar Groen-
Links–PvdA, Haagwinde 49, 1391 
XX Abcoude, graag voorzien van 
motivatie. Voor meer informatie: 
pvdagroenlinks.com.

Beide partijen schoven plotseling 
D66-kopstuk Boele Staal naar vo-
ren als  informateur. De voormali-
ge Commissaris van de Koningin 
in de provincie Utrecht stelde als 
voorwaarde dat alle partijen met 
hem zouden praten. Nog voordat 
Boele Staal die gesprekken voer-
de, probeerden D66 en VVD an-
dere partijen al te strikken om 
een coalitie te vormen. 

Mislukt
Dat plan, dat een meesterzet had 
moeten zijn, liep uit op een jam-
merlijke mislukking. Alleen Lijst 8 
Kernen wilde wel in het kinder-
zitje van het D66-VVD tandem 
plaatsnemen. Kortom, drie partij-
en en samen geen meerderheid 
in de gemeenteraad. Andere par-
tijen gaven duidelijk voorkeur aan 
een samenwerkingsverband met 
het CDA en Ronde Venen Belang. 
Voor D66 kwam de klap des te 
harder aan, omdat zelfs hun ei-
gen partijgenoot als informa-
teur geen enkele kans zag om 
D66 alsnog in het zadel te hel-
pen. Het CDA en Ronde Venen 
Belang toonden een groter poli-
tiek inzicht. Na het zelfgekozen 
vertrek van D66 is voortvarend en 
in goed overleg gewerkt aan het 
formeren van een stabiele coalitie 
met PvdA-GroenLinks-LokaalSo-
ciaal en met ChristenUnie-SGP. 
Daardoor geldt voor D66 het po-
litieke gezegde “Wie breekt, be-
taalt!” 
Er kan alleen geconcludeerd wor-
den dat D66 zelf heeft toege-
werkt naar en zelf verantwoorde-
lijk is voor een plek op de opposi-
tiebank. Is dat wat de kiezers van 
D66 wilden? Over het eigen ge-
klungel heeft D66 veel uit te leg-
gen aan minstens 3465 stem-
mers. Het liefst open en transpa-
rant. Andere partijen de schuld 
proberen te geven van het eigen 
buitenspel? Dat is veel te door-
zichtig omdat er in de eigen frac-
tie veel politieke ervaring is. Poli-
tieke arrogantie ligt meer voor de 
hand: als winnaar van de verkie-
zingen te veel eisen stellen. D66 
wilde het onderste uit de kan en 
kreeg uiteindelijk het deksel op 
zijn neus. Deze werkwijze maakt 
weinig politieke vrienden. Ofwel, 
PvdA/GL/LC en de CU/SGP zul-
len hen wel dankbaar zijn. Vooral 
wethouder Spil, die nog niet klaar 
was met haar werk, kan haar 
werk nu weer afmaken dankzij de 
gigantische blunders van D66. 

Onbedoeld hielp 
D66 de PvdA/GL/

LC weer in het zadel. 
Vreemd blijft het dat er 

nooit is gesproken met CDA, 
D66 en VVD: In politieke kring 
wordt gemompeld dat het CDA 
en VVD geen ‘vriendjes‘ meer zijn 
en zeker bij het CDA was al voor 
de verkiezingen duidelijk dat voor 
hen samenwerken met de VVD 
bijna onmogelijk was. Oorzaak: 
Nog niet bekend, maar wie weet 
komt dat ooit nog eens naar bui-
ten.

Redactie Nieuwe Meerbode
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Bij Duikteam Thamen gratis 
proefduik tijdens Sportpassie
Regio - Op 24 mei zal er in zwem-
bad de Waterlelie weer een Sport-
passie dag gehouden worden.
Duikteam Thamen is daar dan aan-
wezig voor uitleg en demonstratie 
over duiken.
Ook kan er, als je 14 jaar of ou-
der bent, een GRATIS proefduik 
gemaakt worden in het binnen-
bad. Een ieder die daar interesse 
voor heeft kan zich hiervoor opge-

ven via info@thamen-diving.nl. Als 
je een proefduik gaat maken, neem 
dan wel zwemkleding en eventueel 
zwemvliezen en duikbril mee.
Wil je weten wat duikteam Thamen 
allemaal doet en wat het kost om 
een duikbrevet te halen, kom dan 
langs op zaterdag 24 mei tussen 
12 en 15 uur of kijk op de websi-
te: www.thamen-diving.nl voor meer 
informatie en contactgegevens.

Hetty en Ciny 
clubkampioen bij ABC
Regio - Vorige week speelden we 
de laatste wedstrijd van de derde 
competitieronde. Zowel in de A lijn 
als de B lijn hadden de paren die na 
zeven weken bovenaan stonden op 
de laatste competitiedag niet veel 
meer te vrezen. En dit werd ook be-
waarheid. Inde A lijn werden Hetty 
en Ciny periodekampioen en in de B 
lijn waren dat Aja en John.

Op 1 mei was het vrij bridgen en 
dat was te merken aan de opkomst. 
Liefst zestien afmeldingen wer-
den er genoteerd. Alvorens met het 
bridgen werd begonnen werden 
door de voorzitter de prijzen uitge-
reikt behorende bij het periodekam-
pioenschap, maar natuurlijk nog be-
langrijker het paar dat in het seizoen 
2013 / 2014 clubkampioen was ge-
worden. U heeft het al gelezen dat 
waren Hetty en Ciny. Net te laat voor 
een Koninklijke onderscheiding, 

maar toch heel mooie prijzen, aldus 
onze voorzitter.
In de A lijn waren er deze week 
twaalf paren. Hetty en Ciny gedroe-
gen zich als ware kampioenen met 
weer een eerste plaats met 62,50%. 
Tweede werd het paar Madelon 
van Vessum en John Mocking met 
58,65% en derde werden Addie en 
Jeannet met 52,60% 
In de B lijn werd het gelegenheids-
paar Hanny Hamacher en Joop 
Zoethout knap eerste met 59,38%. 
Ook de tweede plaats was voor 
een gelegenheidskoppel t.w. Cor-
ry Boomsma en Miep v.d. Hoek met 
58,75%, terwijl op de derde plaats 
beslag werd gelegd door Lyda Zon-
dag en Jan Visser met een score van 
56,88%. De komende meimaand is 
het vrij bridgen. Wilt u ook op don-
derdag morgen bridgen kom rustig 
naar ’t Buurtnest. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom.

De Merel organiseert 
Lotusbloemtoer
De Ronde Venen – Zondag 25 mei 
a.s. organiseert Toer en Trimclub 
“de Merel” voor de 32e keer de Lo-
tusbloemtoer. De tocht wordt ge-
organiseerd in samenwerking met 
de Oudercommissie van het Kin-
derdagcentrum De Lotusbloem uit 
Aalsmeer
KDC De Lotusbloem is een kinder-
dagcentrum voor kinderen van 0 tot 
18 jaar met een ontwikkelingsach-
terstand of een verstandelijke han-
dicap. Kinderen worden in dit cen-
trum niet alleen opgevangen maar 
ook deskundig begeleid. De op-
brengst van de tocht komt geheel 
ten goede aan de kinderen van de 
Lotusbloem. Dit jaar zal er een aan-
gepaste fiets voor worden aange-
schaft. Ook deze kinderen vinden 
het geweldig om erop uit te zijn. Het 
motto zou dus kunnen zijn: fietsen 
voor (aangepaste) fietsen.

4 verschillende afstanden
Er kunnen 4 afstanden gefietst wor-
den. 10 km, 35 km, 70 km en 100 km. 
Alle afstanden zijn via pijltjes zijn te 
volgen. Een erg ontspannen manier 
om een tocht te fietsen. Voor het ge-
val u een pijl mist, krijgt u een dui-
delijke routebeschrijving mee.
10 km is de afstand voornamelijk 
maar niet alleen voor de ouders met 
hun kinderen op aangepaste fiet-
sen. Deze afstand start alleen in 
Aalsmeer
35 km is de ideale afstand voor ge-
zinnen met kinderen en voor de 
fiets met elektrische ondersteu-
ning. Halverwege de tocht bevindt 
zich de stempelpost in Vinkeveen of 
in Aalsmeer. De tocht slingert zich 
door het weidegebied aan de noord 
en zuidkant van Uithoorn.

70 km is zeer geschikt voor de spor-
tieve fietser op de gewone en de 
elektrische fiets en voor de racefiet-
ser. De tocht leidt u niet alleen door 
het prachtige Groene Hart maar dit 
keer ook over het Schipholterrein 
waar u vaak uw vakantie begint 

100 km is de tocht voor de race-
fietsers waarbij de route u nu eens 
langs de startbanen van Schiphol 
leidt waar u de taxiënde vliegtuigen 
bijna kunt aanraken maar ook langs 
de Waver, de Westeinder, dwars 
door de Langeraarse plas en door 
het Amsterdamse Bos.

Startplaatsen en Starttijden
Datum: zondag 25 mei 
Startplaatsen: Eetcafé de Schans, 
Uitweg 1 in Vinkeveen (geen 10 km)
Kinderdagcentrum De Lotusbloem, 
Apollostraat 66, Aalsmeer
Starttijden:
10 km 8.30 tot 12.00 uur
 (alleen vanuit Aalsmeer)
35 km  8.30 en 12.00 uur
70 km 8.30 en 11.00 uur
100 km   8.30 en 10.00 uur
De eindcontrole sluit om 16.00 uur. 
Racefietsers zijn verplicht een val-
helm te dragen

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle 
tochten 5.00 
Bij de Lotusbloem in Aalsmeer krijgt 
u “gratis” koffie en een appelpunt 
met slagroom aangeboden.
U wordt van harte uitgenodigd hier-
voor een royale gift in de fooienpot 
te doneren welke tezamen met het 
inschrijfgeld ten goede komt aan 
de kinderen van het kinderdagcen-
trum.

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

Bezoekers aan de open dag krijgen 
informatie van ervaren toerfietsers 
over de vereniging, ze krijgen tips 
over het racefietsen en het fietsen 
in groepsverband. Daarnaast geeft 
de vereniging de mogelijkheid vrij-
blijvend mee te fietsen in een groep 
ervaren toerfietsers. 

Tijd 
De open dag wordt gehouden op 
zondag 18 mei en begint om 8.30 
uur. U wordt ontvangen met een 
kopje koffie, waarna er rond 9.00 
uur 3 groepen zullen vertrekken. 
Ook na afloop van de rit krijgt u iets 
te drinken aangeboden. Om 9.00 
uur starten er 3 verschillende groe-
pen fietsers. Groep 1 rijdt 60 km met 
een snelheid van ongeveer 30 km/
uur, Groep 2 rijdt 50 km en zal onge-
veer 27 km/uur aanhouden, Groep 3 
rijdt 50 km met een snelheid rond 
25 km/uur.

Locatie 
Eetcafé de Schans, Uitweg 1 Vinke-
veen

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

Hertha plaatst zich voor 
de nacompetitie
Vinkeveen - Door de moeizame 
overwinning op de laatste speel-
dag heeft Hertha zich geplaatst voor 
de nacompetitie. Thuis tegen NVC 
maakten de Vinkeveners het onno-
dig spannend maar wonnen ver-
diend met 3-2. Door de overwinning 
neemt Hertha het volgende week in 
de 1e ronde van de nacompetitie op 
tegen SV de Meer.
Hertha wist dat het op de laatste 
speeldag moest winnen om zich 
te plaatsen voor de nacompetitie. 
De Vinkeveners kenden een sterke 
eindfase in de competitie met vier 
overwinningen op rij. Vorige week 
werd er knap gewonnen bij de num-
mer twee DOSC (0-1), zodat het een 
verlenging van de competitie in ei-
gen hand had. 

De eerste helft speelde Hertha bij 
vlagen slordig. Hierdoor kregen de 
gasten uit Naarden zelfs de grootste 
kans om op voorsprong te komen, 
maar de spits raakte oog in oog met 
keeper Wouter Moen slechts de 
paal. Op slag van rust kwam Hert-
ha op voorsprong, Jorg Landwaart 
bracht Bart de Groot in stelling die 

voor de 1-0 zorgde. Enkele minu-
ten later werd de voorsprong ver-
dubbeld. Wim Mollers speelde zich 
knap vrij tussen twee man en vond 
Landwaart die beheerst kon afron-
den, 2-0.
Direct na rust werd NVC geholpen 
door een fout in de defensie van de 
Vinkeveners, waarna de bal via via 
zo maar in het doel viel (2-1). Hert-
ha speelde in deze fase onrustig, 
maar kon zich na de tegentreffer di-
rect oprichten. Opnieuw een knap-
pe actie van Mollers eindigde met 
een vlammend schot op de paal. Ski 
Klesman was alert in de rebound en 
zorgde voor de 3-1. Hertha leek de 
wedstrijd hiermee vroegtijdig te be-
slissen maar kreeg na ruim 60 minu-
ten voetballen opnieuw een tegen-
valler te verwerken. De linksbuiten 
van NVC werd diep gestuurd en kon 
ongehinderd de 3-2 binnenschieten. 
Met nog een half uur te voetballen 
werd het spel van Hertha er niet be-
ter op, maar gaf het niks meer weg. 
Hierdoor kon Hertha de 3 punten in 
Vinkeveen houden en plaatste zich 
voor de nacompetitie voor promotie 
naar de 3e klasse.

Vinken en Madjoe in 
evenwicht
Vinkeveen - Het is het vlaggen-
schip van De Vinken niet gelukt om 
de rode lantaarn in de tweede klas-
se van de korfbalcompetitie af te 
geven. De Vinken 1 is officieel ge-
degradeerd naar de derde klasse in 
de veldcompetitie. Voor volgend jaar 
heeft De Vinken de schone taak om 
terug te keren naar de tweede klas-
se. Met een spelbeeld waarin vooral 
regen en wind hoogtij vierden, bleef 
de ploeg van Johan Kroon op 11-11 
steken in Rijnsburg tegen Madjoe 1.

Op zoek naar een zege
In de wetenschap dat De Vinken 1 
dit seizoen al drie keer wist te win-
nen van Madjoe 1 ging het Abn-am-
ro achttal met vertrouwen het veld 
in.. Frank Dankelman vormde sa-
men met Gerwin Hazeleger, Eva He-
melaar en Emese Kroon de verde-
diging. In de aanval startte het ver-
trouwde kwartet: Kelvin Hogeboom, 
Rudy Oussoren, Melanie Kroon en 
Annick Stokhof. Een snelle voor-
sprong: vrije bal Rudy, strafworp 
Kelvin (foutief afstoppen bij Annick) 
en een afstandsschot van Gerwin. 
Geduldig bleven beide ploegen zoe-
ken naar de kansen in de korfzone. 

Vooral Madjoe had het zwaar in de 
eerste helft en moest zich beperken 
tot het aanvallen aan de achterzij-
de van de korf. Na scores van An-
nick (afstandsschot), strafworp Ger-
win, strafworp Kelvin en vijf tussen-

tijdse scores van Madjoe leverde de 
ruststand een schamele 5-6 Vinken-
voorsprong.

Punt verloren
Met wilskracht en doorzettingsver-
mogen brak De Vinken direct na 
rust de ban. Eva en Melanie von-
den de korf en trokken de stand 
naar 5-8. Een treffer van een dame 
van Madjoe werd vrijwel direct be-
antwoord door de goed ingevallen 
Frank 6-9. 
Een doelpuntloze periode brak aan. 
Beide partijen hielden elkaar in 
evenwicht en bestookten de korf 
met vele doelpogingen. Het was de 
wind die de ploegen niet liet spelen 
zoals ze aanvankelijk zouden wil-
len. Het tempo vloog letterlijk op en 
neer. Rudy en de uitstekend spelen-
de Annick zorgden voor breekpunt 
in de wedstrijd. Met 7-11 leek de 
zege niet meer te ontgaan en kon 
De Vinken 1 zich opmaken voor een 
verdiende winst. Maar het tij keerde, 
twee strafworpen werden gemist, de 
scherpte en concentratie in de ver-
dediging speelde het Abn-amrote-
am parten. Waar zij verzuimden zelf 
te scoren, kreeg de tegenstander 
de overhand. De Vinken 1 was de 
draad volledig kwijt en wist het laat-
ste kwartier geen doelpunten meer 
te maken. Madjoe waande zich vei-
lig en verzilverde het broodnodige 
punt door de 11-11 eindstand te la-
ten noteren.

Zomer-bridgedrive Mijdrecht
Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht(BVM) organiseert weer 
de gezellige zomer-bridgedrive over 
zeven (7) maandagavonden. De 
drives worden gehouden in Party-
centrum de Meijert aan de dr. J. de 
Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt ge-
speeld in drie lijnen. Indeling vindt 
plaats tijdens de inschrijving aan de 
zaal vanaf 19.00 uur. U hoeft niet per 
se een gevorderd/ervaren bridger te 
zijn om mee te doen. Gezelligheid 
staat voorop. Kom naar de BVM-zo-
mer-bridgedrives. De drives vangen 

aan om 19:45 uur. Inschrijfgeld per 
paar 6,-. De eerste speelavond 2 ju-
ni 2014. De volgende zijn: 9 juni, 16 
juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli en 14 ju-
li. U kunt per avond inschrijven en 
meedingen naar de dagprijzen. Ook 
is er een prijs voor de Zomerkampi-
oen. Dit is het paar dat (of de dege-
ne die) met het hoogste gemiddel-
de is geëindigd aan het slot van de 
zomer– competitie en alle avonden 
heeft gespeeld. Inschrijven kan al-
leen op de speelavonden. Veel ple-
zier.

Vlnr. Gerard van Schie, Kees Mooij, Jan van Schie, Gert van Kreuningen, Ruud 
van der Vliet, Cees Verweij en Jan van Schie. 

Kees Mooij in spannende 
finale weer biljartkampioen
De Ronde Venen - Het biljartkam-
pioenschap 2013/2014 van de Bil-
jartvereniging Donkereind is voor 
de 2e keer in 5 jaar door Kees Mooij 
gewonnen. Met een indrukwekken-
de eindspurt versloeg hij de ge-
doodverfde winnaar Cees Verweij 
en ‘coming man’ Gerard van Schie. 
Met een duizelingwekkend hoog 
moyenne wist hij de bijpassen-
de prijzen in ontvangst te nemen. 
De broers Wim en, machtigste man 
van De Ronde Venen, Jan van Schie, 
eindigden in de middenmoot. 
De Biljartvereniging Donkereind 
heeft sinds haar bestaan het niveau 
van haar spelers fors zien verbete-
ren. Kees Mooij heeft de biljartvaar-
digheden niet van een vreemde; zijn 
vader Gert Mooij was een begena-
digd biljarter en groot Vinkeveens 
kampioen. Kees Mooij heeft recent 
de wedstrijdbiljartcue van de be-
kende Vinkeveense biljarter Frans 

de Vries overgenomen om nog be-
ter te worden. Recent heeft hij zijn 
gelijk bewezen. 
Gerard van Schie heeft in Belgie 
verschillende clinics gevolgd en 
Gert van Kreuningen is enkele jaren 
geleden in Brazilie bij een bekende 
school 2 weken wezen trainen. 
Cees Verweij wordt in Woerden we-
kelijks getraind door oud biljartkam-
pioenen. 

De ontwikkeling van het niveau 
komt dan ook niet vanzelf. De Vrij-
gemaakte Biljartbond Nederland 
overweegt om de Biljartvereniging 
Donkeriend voor 2014/2015 de be-
geerde A-status te geven. 
Kampioen van vorig jaar, Ruud van 
der Vliet, werd dit jaar laatste. Hij 
zal pomotie/degradatiewedstrijden 
moeten gaan spelen om alsnog in 
de executive poul te kunnen blijven 
deelnemen.

Kanopolo” slechte start in NK
De Ronde Venen - Het A-team van 
De Ronde Venen is van start gegaan 
met het Nederlands Kampioen-
schap en heeft een matig weekend 
beleeft. Het team is nog niet terug 
op het niveau van twee jaar geleden 
en moet weer langzaam de weg op-
hoog zien te vinden. 

De weersomstandigheden wa-
ren slecht en vooral de harde wind 
maakte het lastig om goed te com-
bineren en ook de schoten op het 
doel miste de juiste richting. Dit 
maakte het spel nog lastiger. Als 
een worp met de bal in de lucht 
bleef hangen, dan kon vaak de te-
genstander de bal oppikken en een 
uitbraak in gang zetten. Toch kreeg 
het team best veel kansen. Echter 
er werd slordig mee omgegaan en 
soms was er ook gewoon domme 
pech. Veel schoten waren net niet 

zuiver genoeg en raakte het frame 
van het doel. In de eerste wedstrij-
den ontbrak de samenhang in het 
spel. In de laatste wedstrijd tegen 
de Batavieren was het spel een stuk 
verzorgder en ook de felheid in de 
duels was groter. Het team kwam 
op 1-0 voorsprong door een snel-
le “break”. De Batavieren zette het 
team onder druk en wist een voor-
sprong te krijgen. Met een loopzui-
vere diagonale worp van Bart Ste-
vens werde de stand 2-2. Het team 
van KVDRV had het nadeel om te-
gen de wind in te spelen. Even leek 
het erop dat het eerst punt zou wor-
den binnen gehaald, maar uitein-
delijk scoorde de tegenstander nog 
een keer en ging daarmee met de 
winst strijken. Het was voor KVDRV 
de beste wedstrijd. De junioren die 
hadden ingevallen speelde een pri-
ma wedstrijd. 
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Martin Bosse vliegensvlug 
winnaar
Regio - Zondag werd de vijfde 
vlucht van de Vitesse competitie ge-
vlogen door de duiven van de dui-
venliefhebbers uit de regio.
Omdat het zaterdag zulk slecht weer 
was werden de duiven niet gelost 
maar werd dit uitgesteld tot zondag-
morgen. Toen klaarde het weer al 
snel op in het Belgische Quievrain. 
Met een harde rugwind uit het zuid-
westen werden de duiven om 08.30 
uur gelost voor gemiddeld 218 km. 
Het was de “55” van Martin Bosse 
die als eerste in Uithoorn arriveer-
de. Om 10.25 uur landde zij op haar 
hok, daarbij maakte zij een snelheid 
van 1889 m. p/min wat betekent dat 
zij met een gemiddelde snelheid van 
ruim 113 km. p/uur had gevlogen.
Tweede werd Hennie Pothuizen uit 
Vinkeveen. Zijn duivin had slechts 1 
seconde meer nodig om de afstand 
van 218 km. te overbruggen. Derde 
werd Leo van de Sluis uit Uithoorn.
Ook in Rayon F waar ruim 3000 dui-
ven van start gingen leverden de le-
den van PV Rond de Amstel weer 
prima prestaties, hier werd Martin 
4e, Hennie 5e en Leo 19e.
Volgend weekend staat de eerste 
midfondvlucht op het programma. 
Dan zullen de duiven voor het eerst 
dit seizoen meer dan 300 km. moe-
ten afleggen.

De volledige uitslag:
Martin Bosse, Uithoorn
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Alie Khodair, Aalsmeer
Peter Bosse, Uithoorn
Theo Vlasman, Uithoorn

Laatste voorronde NK voor 
wedstrijdgroepen showballet Nicole
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
was de laatste kans om je te plaat-
sen voor het Nederlands kampioen-
schap Shall We Dance. Beide groe-
pen van showballet Nicole ston-
den wel redelijk veilig in de ran-
king, maar toch waren ze zeer ge-
motiveerd om hun eigen prestaties 

te gaan verbeteren, het hoogst be-
haalde cijfer telt namelijk mee in 
de ranking. Dus op naar Wagenin-
gen in de vroege ochtend. Groep 8a 
mocht beginnen met hun moder-
ne dans in een zeer sterk wedstrijd-
veld, dit is was de tweede keer voor 
hen met dit nummer in deze leef-

Ondanks regen volop drukte en 
plezier bij 45-jarig jubileum Atlantis!

Mijdrecht - Zaterdag 10 mei was 
op het KV Atlantis complex aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht een dag vol 
met wedstrijden, spelletjes en ge-
zellige activiteiten gepland. Door de 
enorme hoeveelheid regen die de-
ze dag uit de lucht kwam vallen leek 
het er even op dat de dag misschien 
“letterlijk” in het water zou val-

len. Het organisatie comité had hier 
echter door de zeer goede voorbe-
reiding een sterk antwoord op en 
kon de eerste activiteit van de dag, 
de Vriendjes en Vriendinnetjesoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur, naar 
binnen verplaatsen. In de kantine en 
in de tent geplaatst op het dakter-
ras werden voor de 48 kinderen die 

Een lastige middag in 
Soest voor HVM
Mijdrecht - Zondag 11 mei speel-
den de heren van HVM onder slech-
te weersomstandigheden de uit-
wedstrijd in en tegen Soest. De 
thuiswedstrijd voor de winterstop 
was met 4-3 gewonnen. De drie te 
verdienen punten zouden welkom 
zijn om de derde plek stevig in han-
den te houden.
Helaas begon het echter na 1 mi-
nuut met een treffer voor Soest. Di-
rect vanaf de afslag vielen de man-
nen van Soest snel en doeltref-
fend aan en dus keek HVM tegen 
een achterstand aan. Geen nood, er 
stonden nog 69 minuten op de klok.
Het team uit Mijdrecht stroopte de 
mouwen op en trok ten strijde om 
iets aan die achterstand te doen. Er 
werd hard gewerkt door de HVM-
ers en dat leverde ook de nodi-
ge kansen op. De heren van HVM 
verschenen een aantal malen ge-
vaarlijk in de cirkel voor de Soes-
ter goalie. Het afronden wilde ech-
ter niet lukken. Wel was HVM een 
paar keer heel dicht bij de aanslui-
tingstreffer, maar helaas kwam die 
er niet. Zoals dat wel vaker gaat als 
je zelf niet scoort, doet de tegen-
stander het dan wel. Soest tikte vlak 
voor de rust de 2-0 binnen. Dat was 
wel zuur, want HVM had er alles aan 
gedaan de stand gelijk te trekken en 
keek nu tegen een nog grotere ach-
terstand aan.

Geen geluk.
HVM pakte na de thee de draad 

meteen weer op en speelde aanval-
lend hockey. Na 5 minuten werd tij-
dens een mooie aanval één van de 
Mijdrechtse spelers onreglemen-
tair gestopt op weg naar de goal 
van Soest. De scheidsrechter kende 
hiervoor een strafbal toe. Een idea-
le kans om dichterbij te komen. Het 
zat HVM echter niet mee, want he-
laas zag de goed keepende goal van 
Soest kans de bal te stoppen. On-
danks deze tegenslag gaf HVM het 
niet op. De Mijdrechtse heren ble-
ven knokken om het tij te doen ke-
ren. De strijd ging nu een tijd lang 
over en weer. Beide teams kregen 
kansen, maar scoorden niet.
Het was echter wederom Soest dat 
kans zag te scoren. De Mijdrecht-
se defensie had vandaag geen ant-
woord op de aanvallers van Soest en 
dus werd het 0-3. Voordat Mijdrecht 
van de schrik bekomen was, lag 
korte tijd later ook nog de 0-4 ach-
ter keeper Stienstra. Het zag er niet 
goed uit.
Ondanks de achterstand bleef HVM 
echter positief door hockeyen. De 
“koppies gingen niet hangen”. Inte-
gendeel, er werd fanatiek gewerkt 
om in ieder geval de eer te redden.
Doelpunten kwamen er echter 
niet meer. Het scheelde weinig of 
Mijdrecht scoorde toch nog uit een 
goed genomen strafcorner, maar 
deze spatte van de lat terug het veld 
in. Het zat HVM deze keer echter 
niet mee. De wedstrijd eindigde dus 
in een 0-4 nederlaag.

deze ochtend aanwezig waren ver-
schillende leuke spelletjes klaarge-
zet en met veel plezier uitgevoerd.
 Vanaf 11 uur startte de compe-
titiewedstrijden met een klinken-
de overwinning voor Atlantis 2. Na 
Atlantis 2 speelde ook Atlantis B1, 
Atlantis A1, Atlantis C1 en Atlantis 
1 hun thuiswedstrijden waarvan er 
slechts één nipt verloren werd. Qua 
thuisresultaten was het dan ook een 
zeer goede dag voor de korfbalver-
eniging.
Om 15.00 uur werd gestart met de 

Jeugdactiviteiten onder de naam 
‘Kraak de Code’. De, ook hier in gro-
te aantallen (43) aanwezige jeugd, 
moest cijfers verzamelen door mid-
del van het uitvoeren van negen 
spelletjes. De met de spelletjes ver-
diende cijfers moesten in de juiste 
volgorde worden aangeleverd bij de 
jury en het team dat uiteindelijk drie 
juiste cijfers op de juiste volgorde 
wist aan te leveren (een soort Mas-
termind) werd de winnaar. Het spel 
werd natuurlijk afgesloten met een 
partijtje korfbal!

tijdscategorie. En dat was duidelijk 
te merken, want het nummer werd 
met veel meer rust gebracht, hier en 
daar wat kleine foutjes, maar over 
het algemeen goed gedanst. Helaas 
niet goed genoeg voor een podi-
umplaats of finaleplaats, maar toch 
heel goed gedaan meiden!

Na de pauze mochten ze hun show-
nummer laten zien en dat nummer 
knalde werkelijk van het podium af, 
vol energie en uitstraling. Maar ook 
hier was de concurrentie erg groot, 
dus helaas grepen ze net naast de 
prijzen. Een finaleplaats voor het 
NK blijft waarschijnlijk wel in zicht 
in deze categorie voor hen, deze 
week wordt de uiteindelijke ranking 
bekend gemaakt, nog even span-
nend dus.

Modern
De wedstrijdgroep van 16 jaar en 
ouder liet voor het eerst een modern 
nummer zien bij dit event. Ook hier 
veel sterke concurrentie, maar de 
meiden lieten zich niet uit het veld 
slaan en zetten een mooie prestatie 
neer. Vol gevoel en overgave dans-
ten ze het nummer, helaas werd dit 
niet beloond met een beker.

Als allerlaatste groep mochten ze 
hun shownummer ten tonele bren-
gen, door examens, blessures en 
ziekte was de groep iets anders sa-
mengesteld dan normaal en voor 
twee meiden was de dans zelfs 
compleet nieuw. Dus het was ex-
tra spannend of ze hun positie in 
de eindlijst goed zouden verdedi-
gen. Nou dat hebben ze uitstekend 
gedaan, complimenten meiden. De 
jury was het daar ook mee eens, 
want ze werden beloond met een 
3e plaats, gefeliciteerd! Nu afwach-
ten of ze 1 juni mogen aantreden 
op het Nederlands Kampioenschap, 
maar daar gaan we wel vanuit. Eerst 
de eindshow met alle groepen van 
showballet Nicole op 24 en 25 mei 
in de Phoenixhal!

Het gaat goed met inschrijvingen 
Jorick voetbaltoernooi
De Ronde Venen – De inschrijvin-
gen voor het Jorick voetbaltoernooi 
dat zondag 1 juni gehouden gaat 
worden bij voetbalvereniging Ar-
gon loopt goed. Al 106 voetballers/
sters hebben zich voor dit speciale 
toernooi aangemeld. Zoals we vori-
ge week reeds melden, is dit toer-
nooi georganiseerd om Jorick Bros-
ky financieel te ondersteunen met 
zijn nieuwe start. Jorick heeft bij 
een zwemongeval een dwarslaesie 
opgelopen en zal zijn leven een to-
taal andere wending moeten geven. 
Dit kost veel geld. Jorick was een 

sportman in hart en nieren . Vooral 
voetbal was/is zijn passie. Hij speel-
de zijn hele jeugd bij Argon en ook 
speelde hij in het tweede van CSW. 
Deze twee voetbalclubs en een 
groep vrijwilligers hebben hun han-
den ineen geslagen en organiseren 
nu dit toernooi voor hem, om hem 
wat financiële armslag te geven.

Veiling
Ook wordt er die dag een veiling ge-
organiseerd waar de opbrengst ook 
natuurlijk voor Jorick is. De prijzen 
voor de veiling komen nu echt bin-

nen. Van een speler van CSW is een 
shirt van Wesley Sneijder van Gala-
tasaray met zijn handtekening erop 
ingebracht. Ook is er het shirt van 
de bekerfinale van Feyenoord van 
Michael Mols met handtekening en 
een officiële WK- bal.
Het shirt van Lesly de Sa van Ajax 
en het shirt van Mark van de Maarel 
van FC Utrecht. Ook zal er een ver-
loting zijn, waarvoor de organisa-
tie nog best wat prijsjes kunnen ge-
bruiken. Voor nog opgeven om mee 
te voetballen of om te sponsoren: 
joricktoernooi@svargon.nl

Hockey Clinic bij HVM
Mijdrecht - Tijdens de HVM Hoc-
key-overnight vond op vrijdag 9 mei 
bij Hockey Vereniging Mijdrecht een 
Clinic plaats, die mede mogelijk ge-
maakt werd door de Rabobank. De 
sportieve en gezellige clinic werd 
gegeven door Sabine Mol (ex-Oran-
je) en Sian Keil (Jong Oranje). De-
ze topsporters maakten met de en-
thousiaste HVM-ers een soort af-
trap voor het WK Hockey dat dit jaar 
van 31 mei tot 15 juni plaatsvindt in 
Den Haag.
De 100 aanwezige jongens en mei-
den van de C- en D-klasse von-
den het geweldig om door de top-
spelers te worden aangemoedigd. 
Het slechte weer mocht de pret niet 

drukken. Er werd dan ook hard ge-
oefend en veel lol gemaakt in de di-
verse spelvormen die in een par-
cours waren uitgezet.
We kijken uit naar alle activiteiten 
die rondom het WK Hockey worden 
georganiseerd en duimen er hard 
voor dat Nederland kampioen gaat 
worden! HVM organiseert tijdens de 
WK allerlei activiteiten op haar ei-
gen terrein en in het clubhuis.

Daar hangt onder meer een mega-
videoscherm, waarop de wedstrij-
den op groot formaat kunnen wor-
den gevolgd en iedereen welkom is!
Kijk voor meer informatie op www.
hvmijdrecht.nl .

Inschrijven Avondvierdaagse van start!
Regio - Van dinsdag 10 juni t/m 
vrijdag 13 juni 2014 is het voor de 
43ste keer dat de Avondvierdaag-
se Mijdrecht-Wilnis wordt georga-
niseerd. 
De voorinschrijving is op woensdag 
21 en donderdag 22 mei van 20.00-

22.00 uur. Vanaf de startlocatie, het 
sportterrein Argon aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht, is het mogelijk om 
vier avonden lang 5, 10 of 15 km te 
wandelen. Iedereen is welkom om 
in Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek, De 
Hoef en omstreken een paar spor-

tieve wandelavonden mee te komen 
doen. De routes zijn weer aangepast 
om zoveel mogelijk van de mooie 
omgeving en nieuwe wijken te laten 
zien. Het inschrijfgeld met medaille 
is 3,50 euro per persoon, zonder me-
daille is deze 2 euro per persoon. In-
schrijven kan ook op dinsdag 10 ju-
ni in het startlokaal vanaf 18.00 uur. 
Inschrijven is dan wel 0,50 duurder. 
Als een van de weinige avondvier-
daagsen heeft Mijdrecht-Wilnis nog 
4 x 15 km in het programma met zeer 
gewaardeerde, landelijke routes. Een 
uitdaging voor de stevige wande-
laars en tevens een ideale aanvul-
lende training voor bijvoorbeeld de 
Nijmeegse vierdaagse. De starttij-
den zijn vanaf 18.15 uur voor indivi-
duele wandelaars en vanaf 18.30 uur 
voor groepen (10 km) en 18.45 uur 
(5 km). Op vrijdag starten de groe-

pen echter om 18.00 uur (10km) en 
18.30 uur (5 km) in verband met het 
WK schema. Het defilé wordt afge-
nomen op vrijdagavond 13 juni om 
20.00 uur aan de Dorpsstraat bij het 
gemeentehuis in Mijdrecht door 
een afvaardiging vanuit het col-
lege van B&W van de Ronde Ve-
nen, KNBLO-NL wandelsportorga-
nisatie en lokale organisaties. Wan-
delaars die maar één avond willen 
wandelen, zijn ook welkom en kun-
nen zich inschrijven voor een avond-
tocht op één van de vier avonden. Dit 
kan op alle afstanden en men ont-
vangt een aparte herinnering. Op-
geven kan op de startlocatie en 
kost 2,00 per persoon. De stichting 
Avondvierdaagse Mijdrecht-Wil-
nis is onderdeel van de KNBLO-NL 
wandelsportorganisatie. Voor meer 
informatie en inschrijfadressen:  
www.avondvierdaagse-mijdrecht-
wilnis.nl info@avondvierdaagse-
mijdrecht-wilnis.nl.
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CSW met de rug tegen de 
muur
Wilnis - Er stond zaterdag 10 mei 
voor CSW veel op het spel in de 
laatste reguliere competitiewed-
strijd. De club uit Wilnis nam de op 
één na laatste plek in en dat be-
tekent normaal gesproken recht-
streekse degradatie naar de 2e klas-
se samen met het als laatst geklas-
seerde Leerdam sport. CSW en con-
currenten Nivo Sparta en Almkerk 
mochten het afgelopen weekend 
dus strijden om die directe degra-
datieplek te ontlopen en een voor-
lopig kans op lijfsbehoud in de 1e 
klasse levend te houden d.m.v. kwa-
lificatie voor deelname aan de na-
competitie. Middenmoter Zuidvo-
gels was op het hoofdveld aan de 
Pieter Joostenlaan de tegenstander 
en de opdracht was helder; scoren 
en winnen ! Het moet gezegd wor-
den, CSW vocht in de druilerige re-
gen voor wat het waard was, maar 
het kwam slechts één maal tot sco-
ren en zag daarentegen Zuidvogels 
twee maal doeltreffen; 1-2 verlies.   
Toch is het doek nog niet geval-

len voor het team van hoofdtrainer 
Dennis Sluik, want de concurrenten 
leden eveneens verlies en dit bete-
kent dat CSW en Nivo Sparta gelijk 
eindigen. Aaangezien het doelsaldo 
in deze situatie niet beslissend is zal 
er een beslissingswedstrijd tussen 
de twee teams plaatsvinden met als 
inzet; ontsnapping aan directe de-
gradatie. De winnaar zal zich name-
lijk plaatsen voor deelname aan de 
nacompetitie.
Er is dus nog hoop voor CSW, maar 
het staat nu echt met de rug te-
gen de muur en het zal aanstaan-
de dinsdagavond moeten winnen. 
Het wordt dus erop of eronder voor 
de jonge ploeg uit Wilnis. Suppor-
ters zijn daarom van harte welkom 
om de ploeg te komen ondersteu-
nen in hun strijd om 1e klasse voet-
bal voor Wilnis en de Ronde Venen 
te behouden. De wedstrijd zal op 
dinsdagavond 13 mei plaatsvinden 
op Sportpark Parkhout, Parkhout 1 
in Nieuwegein. Aanvang 20.00 uur. 
Foto: sportinbeeld.com

Jumbo Avond4daagse
Vinkeveen - Op dinsdag 20 mei 
start de Jumbo Avond4daagse 
Vinkeveen. Vier avonden gezellig 
wandelen door ons mooie dorp 
om op vrijdag 23 mei te eindigen 
met een spetterend defilé en een 
prachtige medaille.

Aanmelden kan via: www.avond-
4daagse.nl of op dinsdag 20 mei 
vanaf 17.30 uur in De Boei. Op al-

le Vinkeveense scholen wordt 
bovendien een flyer uitgedeeld 
met alle informatie. I.v.m. een te-
kort aan verkeersbegeleiders en 
werkzaamheden op de routes is 
er dit jaar geen 10 km.
Alle deelnemers lopen 5 km. IJs-
vereniging Vinkeveen staat ook 
dit jaar weer klaar om er, met alle 
sponsoren, een sportief en gezel-
lig evenement van te maken.

Eerste meisjesteam van Argon heeft het geweldig gedaan
Mijdrecht - Zaterdag 10 mei, de 
laatste wedstrijd van de competitie. 
Argon MD7 tegen DOB D2. Tegen-
stander DOB staat 3 punten voor en 

dus kunnen ze bij winst aansluiten 
en een gedeelde eerste plek halen. 
En dat zou in de eerste voorjaars-
competitie van dit team toch een 

prestatie van formaat genoemd mo-
gen worden. Wel een lastige opga-
ve, zeker gezien het scorend vermo-
gen van de bezoekers. Bark de Trai-

ner heeft zorgvuldig de positieplaat-
sen bepaald en met veel inzet be-
gint de wedstrijd. Na enkele minu-
ten heeft DOB D2 al gescoord, maar 
de meiden van MD7 laten de moed 
niet zakken en spelen gemotiveerd 
tegen de jongens van DOB D2 door. 
Zonder te scoren met liefst 5 pun-
ten achter tot rust, blijven ze strijd 
leveren. Na de break en de positieve 
aanmoedigingen van de coach be-
gint MD7 aan de tweede helft. 
Een spannende tweede helft waar 
de meiden er vol in gingen en twee 
doelpunten maakten.
Uiteindelijk is de partij met opge-
heven hoofd verloren met 6-2. Na 
de wedstrijd waren er bloemen en 
een medaille voor hun tweede plek. 
MD7 de eerste meisjes op Argon 
hebben de laatste wedstrijd mis-
schien wel verloren. Maar is zoveel 
gewonnen door de meisjes, dat ze 
allemaal ware winnaars zijn. 

Knap werk Lynn, Debora, Danice, 
Amber, Iris, Helin, Romy, Kaoutar, 
Giulia, Zoe, Sana en Nassira. Vol-
gend seizoen op naar de C.

Argon zet traditie voort
Mijdrecht - In de laatste wedstrijd 
tegen Renswoude was voor beide 
ploegen een gelijkspel voldoende, 
Renswoude speelde zich dan veilig 
en ontliep de nacompetitie en Ar-
gon had voldoende aan de remise 
om zich te plaatsen voor de nacom-
petitie waarin op het eind de eerste 
klas in zicht was. Maar zover kwam 
het niet, na een 1-1 ruststand kreeg 
Argon in minuut 84 alsnog het dek-
sel op de neus. Slordig wegwerken 
van de bal stond aan de basis van 
het winnende doelpunt voor de gas-
ten uit Renswoude. Daarmee werd 
een traditie voortgezet, vorig sei-
zoen kwam Argon één doelpunt te-
kort om de regulaire competitie een 
vervolg te geven, nu werd een ge-
lijkspel weggegeven en dat bete-
kende een abrupt einde van deze 
toch wel spannende competitie.

Bliksemstart
Al na vijf minuten spelen kwam Ar-
gon op voorsprong, een voorzet van 
Marlin Bot over rechts werd door 
Vincent van Hellemondt met een 
omhaal tegen het net gejaagd. 1-0. 
Daarna zagen we nog sporadisch 
een behoorlijke aanval van de Argo-
nauten, wel viel er een vrije trap te 
noteren maar het schot van Reshad 
Haidari kwam in handen van de uit-
stekende Renswoude doelman Jac-
co van Ginkel. Tien minuten voor 
rust kreeg Renswoude een vrije 

trap, Nico van den Bosch schoot 
de wat van richting veranderde bal 
binnen, onhoudbaar voor de Argon 
sluitpost Rahim Gök 1-1.

Eénrichtings verkeer
De tweede helft was eigenlijk één-
richtings verkeer op het doel van 
Renswoude, maar echte 100% kan-
sen deden zich niet voor. Een po-
ging van Marlin Bot kon door de 
Renswoude doelman met de voet 
worden gekeerd en een omhaal van 
Wilco Krimp werd tot hoekschop 
verwerkt. Ook Oscar Leune kopte 
over na een hoekschop.
Met Lesley Groenen en Jasper 
Werkhoven als verse krachten gin-
gen de laatste twintig minuten in. 
In die fase schoot Eric Mulder nog 
rakelings naast. Toen vlak voor tijd 
een Argonspeler de bal naar voren 
trachtte te schieten raakte hij de rug 
van Robbert Vlaanderen die vervol-
gens dankbaar profiteerde en op 
het Argondoel afsnelde.
Vlak voor de Argondoelman schoot 
hij met zijn ‘chocoladebeen’ een-
voudig de 1-2 binnen. Argon pro-
beerde nog wel wat maar verder 
dan een poging van Reshad Haidari, 
doelman Van Ginkel zijn voet bracht 
uitkomst, kwam men niet.
Door deze nederlaag, de vierde op 
rij met één doelpunt verschil, kwam 
er een abrupt einde aan de compe-
titie. Foto: sportinbeeld.com

Atlantis 2 wint overtuigend
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest het door de Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 aantreden te-
gen het team uit Amstelveen: Oran-
je Nassau. Atlantis is in de twee-
de helft van het veld tot nu onge-
slagen geweest en moest zaterdag 
spelen tegen de hekkensluiter. Aan 
Atlantis de taak om de ongeslagen 
reeks door te zetten. Atlantis moest 
dit keer vroeg starten vanwege het 
45-jarige jubileum.

Daarbij was het ook erg slecht weer. 
Dit waren geen goede voorteke-
nen voor de wedstrijd. Desondanks 
opende Atlantis met de score en 
was het al snel 2-0. Echter, het luk-
te Atlantis niet om snel uit te lopen.

Er werden teveel kansen gemist 
waardoor Atlantis de rust in ging 
met een magere 6-2 voorsprong. In 
de rust laadde Atlantis zich weer op 
en had zichzelf de doelstelling op-
gelegd om meer te willen scoren.
Na vijf minuten in de tweede helft 
begon Atlantis met het realiseren 

van die doelstelling. Ze liepen al erg 
snel uit waardoor het voor de tegen-
stander niet meer mogelijk was om 
aan te sluiten.  Atlantis bleef scoren 
en de eindstand werd uiteindelijk 
18-4 voor Atlantis.

Na een magere eerste helft wist 
Atlantis zich te herpakken en dat 
leidde gelukkig tot meer doelpun-
ten. Tot nu toe is Atlantis ongesla-
gen en hoeft het nog meer één wed-
strijd te spelen.

Deze wedstrijd is echter wel tegen 
de koploper. Indien Atlantis deze 
wedstrijd ook wint maakt het even-
tueel nog kans op de tweede plaats. 
In dat geval zou Altantis kunnen 
promoveren indien ze eindigen bij 
de beste 20 nummers twee van al-
le poules in de vierde klasse.

Ze zijn dan wel afhankelijk van con-
current KIOS. Zij moeten nog mi-
nimaal één wedstrijd verliezen. Het 
is dus afwachten en hopen op een 
eventuele promotie.

CSW-Juventus piekt 
tijdens laatste wedstrijd
Wilnis - Zoals iedere week op eigen 
CSW terrein, speelde het team van 
Juventus afgelopen zaterdag hun 
laatste wedstrijd van de champions 
league voorjaars competitie. Het 
weer zat niet mee, maar dit weer-
hield de jonge voetbalhelden van 
Juventus er niet van om juist in de-
ze laatste wedstrijd tegen regerend 
kampioen Atletico Madrid een zin-
derende, laatste wedstrijd te spelen. 
Onder wekelijks trainerschap van 
Rene van Dijk en leiderschap van 
Maarten Smit, is het Juventus team 
zowel fysiek als mentaal sterk om 
aan dit laatste duel van het seizoen 
te beginnen. Met Kick als tijger in 
het Juventus doel en Daan, Milan en 

Finn van Schaik als ijzersterke ver-
dedigers, maakte het de tegenstan-
ders niet gemakkelijk om te sco-
ren. Samen met de drie vlijm scher-
pe aanvallers van het team, Yous-
sef, Yunus en Finn Smit, eindigde de 
stand met een 8-5 overwinning voor 
Juventus! Niet genoeg voor de kam-
pioens beker, maar zeker wel voor 
een goede derde plaats. Maar dit 
was nog niet alles. Zo heeft Juve-
ntus de meeste penalty’s gescoord 
tijdens deze voorjaarscompetitie en 
gaan zij er deze laatste wedstrijd 
alsnog van door met de penalty bo-
kaal. Goed gedaan mannen, op naar 
weer een nieuw en sportief voetbal-
seizoen! Foto: sportinbeeld.com

Hertha 2 toont veerkracht
Vinkeveen - De laatste wed-
strijd van het seizoen mocht Hert-
ha 2 op bezoek bij trotse koplo-
per en al reeds kampioen Breuke-
len 3. Hertha begon beter dan ver-
wacht, niet in het minst door inval-
lers Roy van Coolwijk, Robbert Zel-
denrijk en Jan Baarslag. Jan had 
een enkel blessure en kon dus al-
leen gooien. Zodoende nam Jef-
frey van Senten de uittrappen voor 
zijn rekening, dit bleek zelfdestruc-
tief. Waar de verdienstelijk spelende 
Richard Bushoff het eindstation van 
Jeffrey’s pass had moeten zijn werd 
dat een Breukelen speler die vervol-
gens keurig aflegde op een mede-
speler die daar wel raad mee wist, 
1-0. Niet lang hierna passeerde de 
linksbuiten van Breukelen drie man 
van ons, leverde een matige voorzet 
af maar via de kluts kwam die bij de 
rechtsvoor van Breukelen die hem 
achteloos in de winkelhaak schoot, 
2-0. Ondanks deze tegenvaller bleef 
Hertha zijn befaamde positiespel 
spelen. Een Herthaan legde aan 
voor een schot maar raakte de bal 
totaal verkeerd waardoor die bij ge-
legenheidsspits Ruben Strubbe te-
recht kwam. Die zag dat Bart Kroon 
in een betere positie stond, gaf het 
steekpassje en Bart bewaarde zijn 

rust en legde bal rustig in het hoek-
je, 2-1. In de rust werd nog maar 
eens benadrukt dat Herthar niet 
hoefde te verliezen. 100% inzet, de 
bal het werk laten doen en sterk uit 
de kleedkamer komen was het plan 
voor de 2e helft.

Dit was niet aan dovemansoren ge-
richt. Hertha begon fel, hoe kan het 
ook anders met de hardwerken-
de cultheld Rogier Cretier die inviel 
op het middenveld. De 2-2 viel al 
snel, Niels Bouma kreeg een voor-
zet van rechts en schoot deze snoei-
hard binnen. Hier hou het nog niet 
op met het succesverhaal van ar-
cheoloog Niels Bouma. Een voorzet 
van links kwam voor de voeten van 
captain Michel Kooiman, die met 
veel flair een pracht balletje op de 
vrijstaande Niels gaf die zijn twee-
de van de ochtend maakte, 2-3.. Het 
slotakkoord is voor Jeffrey van Sen-
ten, deze rots in de branding kreeg 
het op z’n heupen en stoomde een 
kwartier voor tijd op over de rech-
terflank, trok strak voor en een ver-
dediger van Breukelen schoot de 
bal in eigen doel, 2-4. Voldaan ver-
trokken ze weer naar de Molmhoek. 
Seizoen geëindigd boven de rode 
streep, prima prestatie!

Zusjes Hopman in de 
halve finale
Mijdrecht - Zondag 11 mei was 
het zover voor de zusjes Hopman; 
de halve finale acrogym in het D-
niveau. Ook deze keer waren Joëlla 
en Ulijn als allerlaatste aan de beurt 
met hun oefening, maar zij hielden 
goede moed.
Na flink wat weken getraind te 
hebben waren zij geheel voorbe-
reid aangekomen en hoopten op 
een goed eindresultaat. De zenu-
wen waren bij beide dames aanwe-
zig, want de teams die nummer 1 tot 
en met 7 werden gingen door naar 
het Nederlands Kampioenschap. 
Eenmaal aan de beurt hadden zij 

snel de zenuwen onder controle en 
dansten ondanks het tijdstip (18.00 
uur) keurig en netjes. Ze straalden 
en alle elementen gingen erg netjes. 
De handstand stond als een huis en 
ook de Y-stand stond erg stil. Ook 
de arabier salto’s achterover gingen 
erg netjes!
Helaas kon de jury de oefening niet 
geheel waarderen en werden zij be-
oordeeld met een puntenaantal van 
maar 25.100, net niet genoeg om 
zich te plaatsen voor het Neder-
lands Kampioenschap.
Zij behaalden uiteindelijk de 8e 
plaats en staan nu eerste reserve.
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