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Drukke 
molendag 
in Wilnis
Wilnis - Het was weer druk 
in de Veenmolen op Nationale 
Molendag, afgelopen zaterdag. 
Zo’n 150 bezoekers werden 
rondgeleid door de molenaars. 
Ze konden kruidkoek, pannen-
koeken en kniepertjes proe-
ven, gebakken van ambachte-
lijk gemalen meel, met daarbij 
gratis koffi e, thee en limonade. 
Kinderen mochten een molen-
tje en een kleurplaat mee naar 
huis nemen. Er stond genoeg 
wind, de wieken draaiden, ver-
sierd met vlaggetjes. Wie de 
molen wil zien, hoeft niet te 
wachten tot volgend jaar, want 
de molen draait bijna elke za-
terdag en is dan geopend. Al-
leen op 30 mei is de molen ge-
sloten. De Veenmolen staat 
al bijna 200 jaar aan de Oud-
huijzerweg in Wilnis
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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
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,,Ik ben een soort 
Pippie Langkous”

Thuis bij Ellen 

Fotowedstrijd Werelderfgoed Thuis
Nederland heeft tien plekken die zo uniek zijn in 
de wereld dat ze op de Unesco Werelderfgoedlijst 
staan. Deze werelderfgoederen vertellen op bij-
zondere wijze het verhaal van Nederland. Denk 
bijvoorbeeld aan Droogmakerij de Beemster, de Stel-
ling van Amsterdam, Grachtengordel Amsterdam 
of Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Zonder het 
direct door te hebben zijn deze iconen regelmatig 
in de huiskamer terug te vinden. Ze hangen aan 
de muur, staan op het dressoir of hangen voor het 
raam. Voor de manifestatie ‘Werelderfgoed Thuis’ is 
fotograaf en journalist Hans Aarsman op zoek naar 
werelderfgoed in de huiskamer. Aarsman: ,,Bij mijn 
ouders thuis hing een borduurwerkje van de molens 
van Kinderdijk. Geen idee wie het gemaakt had of 
hoe het daar kwam. Ook niet waar het gebleven 
is. Ik kan me zelfs niet herinneren dat we ooit in 
Kinderdijk zijn geweest. Maar dat borduurwerkje zit 
ergens in mijn hoofd en gaat er nooit meer uit. Hoe-
veel Nederlanders zouden zijn opgegroeid met een 
binnenkamerse versie van een werelderfgoed: een 
borduurwerk, tegeltableau, kop-en-schoteltje, lepel, 
schilderij, schaalmodel, zelfgemaakt of gekocht?”

Fotografeer vóór 23 mei een Werelderfgoed Thuis en 
plaats deze met #werelderfgoedthuis op Facebook, 
Instagram of Twitter. Een foto mailen is ook mo-
gelijk. Alle inzendingen komen vervolgens op deze 
pagina te staan waar gestemd kan worden op de 
mooiste foto. Uit de inzendingen worden door een 
vakjury, bestaande uit Erwin Olaf, Rineke Dijkstra 
en Erik Kessels, negen winnende foto’s gekozen. 
Het publiek kiest de tiende winnende foto. Er zijn 
tien Werelderfgoed prijzen. Van een weekend trip 
naar Terschelling tot een welnessdag in Fort Resort 
Beemster. De tien Nederlandse werelderfgoederen 
zijn: Schokland en omgeving, Stelling van Amster-
dam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, Willemstad 
Curaçao, ir. D.F. Woudagemaal, Droogmakerij 
de Beemster, Rietveld Schröderhuis, Waddenzee, 
Grachtengordel Amsterdam en Van Nellefabriek. 

Digibeet

Toen mij zoon de basisschoolleeftijd had, nam 
hij vriendjes mee naar huis. Zo had hij vis-
vriendjes waarmee hij de polder introk, mono-
polyvriendjes waar hij eindeloos rijk mee werd 
en gamevriendjes met wie hij virtueel voetbalde 
of slechteriken uitschakelde. Uit school was er 
eerst verplicht iets drinken en een fruitrondje. 
Vond ik belangrijk voordat ze richting computer 
verdwenen om zich te verliezen in een wedstrijd.
Als moeder wil je dat kinderen gezond opgroei-
en en het liefst heel slim worden door voor-
geschotelde vitamines. Af en toe betrad ik het 
toneel om te kijken of alles goed ging en om 
eventueel nog wat eetwerk naar binnen te 
gooien. Zo kwam het dat ik het gamevriendje 
hoorde zeggen: “Dit is onhandig hoor en kan 
veel effi  ciënter, zal ik het even veranderen?” 
Voor ik kon ingrijpen, klikte hij het een en 
ander door of weg, dat weet ik niet meer pre-
cies en zag mijn menubalk van de PC er totaal 
anders uit. Dit 11-jarig knaapje probeerde mij 
nog uit te leggen wat hij gedaan had en omdat 
ik het niet begreep, bedacht ik hardop dat hij 
vast iets met computers zou gaan doen, later 
als hij groot was. Ja, dat was wel de bedoeling 
zei hij en hoppa daar veranderde hij weer 
even een instelling. Inmiddels is dit bewuste 
gamevriendje een leuke vent van 21 jaar. En 
omdat onze computer hopeloos vastloopt 
in iMovie, vragen we hem om hulp want ik 
verdenk hem ervan zelf een computer te zijn. 
Met een nonchalante blik klikt hij mappen open 
waarvan wij het bestaan niet wisten en hup-
pelt hij door bestanden die totaal onbegrijpe-
lijke taal herbergen. Hij discussieert met mijn 
zoon en ik hoor kreten als database, torrent met 
transmitter, illegale downloads, the unarchiver, 
zip programma’s uitpakken en codes schrijven 
met Java. Waar wij gek worden van de hoeveel-
heid wachtwoorden, meldt hij er geen een te
hoeven onthouden want hij heeft ze handig 
ondergebracht in een versleuteld program-
maatje wat je zo eff e zelf kunt regelen. Nou 
wíj eff e niet hoor en ik al helemaal niet! Je 
kunt mij net zo goed in een klas met Russen 
zetten, daar begrijp ik ongeveer evenveel van. 
Maar echtgenoot en zoon vinden het machtig 
interessant en kijken leergierig mee over zijn 
schouder naar elle lange regels met cijfertjes 
en rare combinaties van woorden. Na twee
en een half uur lijkt het geregeld, kijken wij 
scheel van de ingewikkelde schermen en pakt 
hij opgewekt zijn spullen om te vertrekken. Als 
ik de volgende dag de computer aanzet, blijkt 
iMovie weer te bewegen en merk ik tot mijn 
vreugde dat een aantal zaken vlotter gaan. 
Slimme jongen hoor. Komt vast door mijn 
fruitrondje.
Monique Teeling

 COLUMN

Waar normaliter het ‘snelste asfalt van Noord-
Holland’ het strijdtoneel is voor de gemotori-
seerde twee- en vierwielers, wordt Circuit Park 
Zandvoort tijdens het Cycling Zandvoort-weekend 
het domein van de fi etsers. 
Het sportieve hoogtepunt van de derde editie van 
Cycling Zandvoort is de 24-uursrace voor ama-
teurwielrenners. De wedstrijd start op zaterdag 
13 juni om 12.00 uur en biedt de deelnemende 
teams niet alleen een bijzondere uitdaging om de 
endurance-race bij zowel dag, als nacht te trot-
seren, ook wordt er gereden door legendarische 
bochten als de Tarzanbocht en het Scheivlak. Er is 
bovendien een scholierenkampioenschap. De zes-
uursrace voor scholieren start tegelijkertijd met 
de populaire 24-uurs race van Cycling Zandvoort. 

Kinderen kunnen op hun eigen fi ets ook meedoen 
aan een wedstrijd. Bezoekers die nieuwsgierig 
zijn naar het comfort van een E-bike, kunnen 
op zondag 14 juni zeker veel plezier beleven op 
Circuit Park Zandvoort. Op een speciaal parcours 
van 1,5 kilometer kunnen veel verschillende E-
bikes gratis getest worden, van maar liefst dertig 
verschillende elektrische fi etsmerken uit verschil-
lende prijsklassen. Verschillende professionals 
zijn aanwezig voor advies en tips. Ook gelden 
speciale kortingen, wanneer men na een testrit 
besluit tot aanschaf van een nieuwe E-bike. Een 
deel van de opbrengst van deze dag gaat naar 
Stichting Sam. Er zijn geen speciale toegangs-
kaarten nodig. kijk voor meer informatie op 
www.cyclingzandvoort.nl.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Fietsen op het 
circuit

Het Werelderfgoed Podium in Amsterdam is dé 
startplek om kennis te maken met deze iconen 
van wereldformaat. Vanaf 1 juni wordt het 
Werelderfgoed Podium omgetoverd tot een kijk-
doos waarin een selectie van de huisvlijt uit de
huiskamers te zien is.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Hoorn schudt op zijn 
grondvesten
Op 31 mei: is het weer Hoorn Rock-’n-roll 
Sunday, tijd voor de petticoats en vetkuiven. 
Vanaf 14.00 uur kan iedereen gratis genieten 
van de sfeer en onvervalste rockabilly-
muziek in en om de twintig deelnemende 
cafés in de Hoornse binnenstad. Bekijk het 
programma en alle bijzonderheden op 
www.rocknrollhoorn.nl.

Veranderde zorgverlening 
hier goed geregeld
De Ronde Venen heeft haar zaken tijdig op orde gekregen!
De Ronde Venen - Sinds 1 janua-
ri 2015 is er in Nederland op het ge-
bied van zorg en welzijn, werk en in-
komen, veel veranderd. De gemeen-
ten zijn nu verantwoordelijk voor de 
uitvoering van taken die voorheen 
door het Rijk en de Provincies wer-
den uitgevoerd. Zo ook De Ron-
de Venen die taken als Langduri-
ge zorg (overgang van AWBZ naar 
de WMO), jeugdhulp en jeugdzorg 
evenals de uitvoering van regelin-
gen in het kader van de Participa-
tiewet op het bordje kreeg gescho-
ven. Anders gezegd: de gemeen-
te is dus verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van mensen die het 
zelfstandig niet redden op het ge-
bied van werk, inkomen, zorg, wel-
zijn, opvoeding en jeugdzorg. Het 
doel van deze landelijke verschui-
ving van taken is om de hulp dich-
ter bij mensen, minder complex en 
effi ciënter te organiseren. Daar-
naast was de verandering nodig 
om - met het oog op de toenemen-
de vraag - de beschikbare zorg en 
ondersteuning goed en betaalbaar 
te houden. De meeste gemeenten 
hebben het er moeilijk mee om het 
georganiseerd te krijgen. Het is dan 
ook een complexe materie. Uit aller-

lei berichtgeving in de media en re-
centelijk tijdens het TV-programma 
Kassa – het consumentenprogram-
ma van de VARA – blijkt dat de ge-
meente De Ronde Venen tot ieders 
verrassing deze zaken wel goed op 
orde te hebben. De Ronde Venen 
behoort daarmee tot een van de 
weinige gemeenten in ons land bij 
wie dat zo is. Dat is een felicitatie 
waard! Wij vroegen wethouder Eri-
ka Spil (Gezondheid, WMO/AWBZ 
en coördinator Herstructurering So-
ciaal Domein) in een aantal vragen 
om uitleg. 
(Vervolg elders in deze krant)

Genieten van de Gondelvaart
De Hoef - Het was genieten bij de 
Gondelvaart in De Hoef. Grote en 
spectaculaire vaartuigen en klei-
ne subtiele bootjes, van alles kwam 
voorbij. Een optocht van tientallen 
versierde boten met als thema ‘Het 
sprookje van De Hoef’. Honderden 

toeschouwers stonden langs de oe-
vers om al het moois eens rustig te 
bekijken. De prijs voor de beste kin-
derboot ging naar De Zeven Dwer-
gen, klein maar fi jn. De aanmoedi-
gingsprijs van de jury ging naar ‘Les 
3 petits cochons et le grand méchant 

loup’, een klein vierkant vaartuig, 
waaraan veel zorg was besteed. De 
publieksprijs was voor de grote spec-
taculaire piratenboot van Kapitein 
Haak en Peter Pan. Ook in het donker 
was deze boot prachtig om te zien. 
(Vervolg elders in deze krant)

Dolgelukkig is mevrouw Rijnbeek met haar prijs.

Inwoners Wilnis winnen bij de Postcode Loterij

De gelukkig winnaars, de familie van Adrichem, met 50.000 euro en de BMW

Regio - In de 2e klasse B van het 
zaterdagvoetbal District West 2 zijn 
Argon uit Mijdrecht en CSW uit Wil-
nis gelijk geëindigd met een pun-
tentotaal van 63 en dit uit 26 duels. 
Om uit te maken wie ervoor direc-
te promotie naar de 1ste klasse in 
aanmerking komt is er nu een be-
slissingswedstrijd noodzakelijk. De-
ze beslissingswedstrijd wordt ge-
speeld op woensdag 13 mei aan-
staande op het terrein van Leg-
meervogels te Uithoorn. Dit du-

el waar dus rechtstreeks promotie 
naar de 1ste klasse op het spel staat 
begint om 20.00 uur. 

Is er na 90 minuten spelen nog geen 
beslissing gevallen dan zal deze 
wedstrijd worden verlengd met 2x 
15 minuten. Is er dan nog geen be-
slissing gevallen, dan zal er nog een 
strafschoppenserie volgen om uit te 
maken wie de uiteindelijk winnaar is 
van dit duel en rechtstreeks promo-
veert naar de 1ste klasse.

Vanavond beslissingswedstrijd 
Argon en CSW bij Legmeervogels

Vinkeveen – Twee minuten stil zijn 
op 4 mei kan thuis gebeuren maar 
het kan ook bij het gedenkmonu-
ment op de hoek van de Heulweg in 
Vinkeveen. De leerlingen van OBS 
De Pijlstaart waren bij dodenher-
denking aanwezig om een bloem-

stuk bij het monument te leggen. 
De school vindt het belangrijk dat 
de kinderen ook dit deel van de ge-
schiedenis kennen én blijven her-
denken. Abel en Achraf uit groep 7 
legden samen met enkele klasgeno-
ten het blauw-witte bloemstuk neer.

Leerlingen De Pijlstaartschool 
herdenken de oorlog

Wilnis - Bewoners van de Wagen-
maker in Wilnis zijn donderdag 7 
mei verrast door Postcode Loterij-
ambassadeur Gaston Starreveld. Op 
hun postcode 3648 KK is in de april-
trekking de PostcodeStraatprijs ge-
vallen. In totaal zijn er 15 winnaars 
die een geldbedrag van 462.500 eu-
ro verdelen. De volgende bedra-
gen zijn gewonnen: 75.000 euro (1 
winnaar), 50.000 euro (2 winnaars), 
25.000 euro (11 winnaars, van wie 
mevrouw Rijnbeek - zie foto - er één 
van is) en 12.500 euro (1 winnaar). 
Een van de winnaars, de familie van 
Adrichem, wint naast de geldprijs 
van 50.000 euro ook nog eens een 
gloednieuwe BMW (1-serie).

PostcodeStraatprijs
Wekelijks verrast de Postcode Lote-
rij winnaars met de PostcodeStraat-
prijs. De meeste winnaars ontvan-

gen 25.000 euro per lot, omdat zij 
met de StraatprijsVerdubbelaar 
meespelen. Anders is het winnende 
bedrag 12.500 euro per lot. In de-
ze video is te zien hoe de verdeling 
van de Postcode Loterij Straatprijs 

precies werkt: ‘Hoe werkt de Straat-
prijs’. De uitzending van de uitrei-
king op de Wagenmaker in Wilnis is 
op zondag 31 mei te zien bij ‘Eén te-
gen 100’ op NPO 1. Het programma 
start om 21.20 uur.

College stelt raad voor: 
Laat winkeliers zelf bepalen 
of zij op zondag opengaan
De Ronde Venen - Het colle-
ge van B en W heeft de gemeente-
raad voorgesteld het beleid voor de 
openstelling van winkels op zondag 
te wijzigen. Op dit moment mogen 
winkels maximaal drie of vier zon-
dagen per jaar de deuren openen. 
Het college stelt de gemeenteraad 
voor winkeliers zelf te laten bepa-
len of zij op zondag, tussen 12 uur ’s 
middags en 22 uur ‘s avonds, open-
gaan of niet. De gemeenteraad be-
spreekt het voorstel in zijn verga-
dering van 18 mei. De openstelling 
van winkels op zondag heeft de af-
gelopen maanden veel stof doen 
opwaaien. Op verzoek van de ge-
meenteraad heeft het college on-
derzocht of er draagvlak is voor rui-
mere openstelling en wat de econo-
mische en maatschappelijke effec-
ten daarvan zijn. Voor dat onderzoek 
zijn enquêtes gehouden en hebben 
groepsgesprekken plaatsgevonden 
met onder andere inwoners, winke-
liers, winkelpersoneel en kerkbestu-
ren. Op basis van het onderzoek is 
het college tot de slotsom gekomen 
dat winkeliers het best zelf kunnen 
bepalen of hun winkels op zondag 
opengaan of niet. Sommige winkels 
zullen hier, in meer of mindere mate, 

gebruik van maken, andere niet. Af-
spraken hierover kunnen winkeliers 
zelf per branche en/of per kern ma-
ken. Deze fl exibiliteit zorgt er voor 
dat ondernemers zelf bepalen hoe 
zij inspelen op veranderend koop-
gedrag en kan wegvloeien van om-
zet naar omliggende gemeenten of 
internet worden beperkt. Uit de en-
quêtes blijkt ook dat de meerder-
heid van inwoners voor verruiming 
van het aantal koopzondagen is. Op 
Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag 
mogen de winkels niet open zijn. 
Wethouder Anco Goldhoorn (Eco-
nomische Zaken): ,,Het is een moei-
lijke afweging geweest, voor het 
hele college. We hebben gekozen 
voor een oplossing waar het mees-
te draagvlak voor is, dat heeft het 
voorstel dat we nu doen. We stel-
len de gemeenteraad voor dat win-
keliers zelf besluiten of, wanneer en 
hoelang ze opengaan. We gaan er 
daarbij als college vanuit dat winke-
liers zelf heel goed weten wat goed 
werkt en wat niet.’’ De gemeente-
raad behandelt het voorstel in de 
raadsvergadering van maandag 18 
mei. De vergadering is openbaar, 
vindt plaats in het gemeentehuis en 
begint om 19.30 uur. 



www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

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 NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, 
zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar een foto van, 
een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.
nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 
CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s...

Kleintje natuur in eigen tuin
Na overwintering van de grootste egel onder de bloempot  in 
onze tuin, genieten we nu iedere avond van dit trio. Zodra de 
schemering invalt komen ze eten en drinken. Wel geven wij ze 
speciaal egel voer en water.
Ans en Bert van Beek

Veel lawaai, 
maar wel leuk

Ze maken dan misschien wat veel 
lawaai, maar wij vinden ze nog 
steeds prachtig in onze tuin.
Marjon Hosmar

Familie wandeling
Amstelhoek - Op deze foto bewo-
ners van de Hare Krishna beweging 
met hun ossen die  in het gelijk-
namige kasteel in Septon (België) 
wonen en gefotografeerd voor ons 
huis aldaar. Ik heb dit tafereel fami-
lie wandeling genoemd! Deze twee 
bewoners van de Hare Krishna leef-
gemeenschap gaan regelmatig met 
hun ossen een wandeling in de om-
geving maken en zo te zien doen 
zij hun ossen er een plezier mee. Al 
met al een vredig tafereeltje! 
Fred Klein

De buizerd, de krielhaan 
en de krielkip
Krielkippen zijn gezellige die-
ren. Ze scharrelen over mijn erf 
en door de tuin en laten me altijd 
horen hoe ze zich voelen: tevre-
den kokkokjes, alarmroepen, be-
delgeluiden. En als ze iets te kla-
gen hebben staan ze ’s ochtends 
voor de voordeur. Dat betekent: 
“ik wil kipkorrels, ik wil water”. 
Gelukkig komt dat niet vaak voor.
Ze doen ook nuttig werk: ze 
krabben onkruid weg, leggen 
heerlijke eieren. Elk jaar zorgen 
de drie kippen en de haan voor 
een nageslacht dat ik binnen de 
perken probeer te houden. Elk 12 
kuikens is wel veel. Vier per kip 
is genoeg vind ik. Maar de slim-
ste kip “legt weg”, verbergt haar 
eieren op een plaats die ik niet 
vind. Ik weet wel dat ze weg-
legt, want ze is ’s nachts niet in 
het kippenhok. En komt dus toch 
met 15 kuikens tevoorschijn. Als 
de kippen rondlopen met hun 
kuikens verandert er van alles. 
De haan wordt jaloers en pro-
beert de kuikens weg te werken. 
Immers, zolang de kip moedert 
mag de haan haar niet dekken. 
En de kippen proberen een zeke-
re veiligheid voor hun kuikens te 
scheppen. Het gevaar komt van 

boven. In het begin eksters, la-
ter de buizerd kunnen gemak-
kelijk kuikens uit het rijtje pik-
ken en oppeuzelen. Meestal red-
den ze het toch met hun kui-
kens en krijgen we ze allemaal 
groot. Moeilijk wel, want als de 
haantjes groot zijn gaan ze vech-
ten en moeten ze worden afge-
voerd. Maar dan is het augus-
tus, de kuikens zijn groot gewor-
den. Ik kom thuis en hoor alarm-
geluid. Alarmgeluid van een kip. 
Ik loop rond en zie de reden van 
het alarm. Een buizerd zit in mijn 
weilandje rustig te pikken in 
mijn krielhaan. Als ik dichterbij 
kom vliegt de buizerd op. Maar 
de krielhaan is wel echt dood en 
voor één derde opgegeten.
Wat kan er gebeurd zijn? Ik stel 
me voor dat één van de kippen 
werd aangevallen door de bui-
zerd en dat de haan haar wilde 
verdedigen. Het kostte hem zijn 
leven. En toen heel bijzonder: 
die nacht ging één van de kip-
pen niet in het hok, maar ze ging 
naast het kadaver van de haan in 
het weilandje waken. De volgen-
de nacht was dat over: de bui-
zerd had de haan compleet ver-
orberd.

Catherine

Haat en liefde in de polder

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

U hebt het natuurlijk allemaal 
gezien en beleefd: de enorme 
aardbeving in Nepal. Een im-
mense tragedie die vele dui-
zenden mensen het leven kost-
te, prachtige delen van de stad 
Kathmandu in puin heeft gelegd 
evenals de eeuwenoude stad 
Bakthapur. Omdat ik het land en 
het betreffende gebied zo goed 
ken durf ik te beweren dat ook 
andere zeer oude steden zwaar 
beschadigd - of in een ruïne ver-
anderd zijn. Die plaatsen zijn 
kennelijk nog niet bereikt door 
de media en de hulpverleners. 
De infrastructuur van wegen en 
heel veel voetpaden is zwaar be-
schadigd en dat maakt grote ge-
bieden ontoegankelijk. Een aan-
tal Himalayabergen zelf is ook 
gebarsten en grote bossen lig-
gen plat. 
Het goede nieuws is dat de 
mooie school in Dapakhel die 
met fi nanciering door Ontwikke-
lings Samenwerking De Ronde 
Venen samen met Wilde Ganzen 
aardbeving bestendig gebouwd 
is, inderdaad overeind is geble-
ven. De school dient nu tijdelijk 
als onderdak voor alle bewoners 
die ter plaatse hun huis en haard 
hebben verloren.
Het onderwijs en het openbare 
leven zijn tot stilstand gekomen. 
Alle energie wordt nu gestoken 
in de noodhulpverlening en het 
begin van puin ruimen, wegen 
en paden weer begaanbaar ma-
ken door ze ontdoen van naar 

beneden gekomen rotsblokken 
en heel veel puin. 
Ook onze samenwerkingspart-
ner Jeroen van den Bergh van 
Nepal Trust is volop bezig met 
de noodhulp. Onze organisatie 
heeft hem gesteund met een do-
natie van 3.000,-. De consequen-
tie is dat een door ons te fi nan-
cieren schoolproject in Humla in 
het verre westen van Nepal later 
van start zal gaan. Met uw hulp 
kan die vertraging beperkt wor-
den. 
Ook de samenwerkingspartner 
van de stichting Jyoti Nepal – 
een Rondeveense bevriende or-
ganisatie – Urkin Lama, heeft het 
er levend vanaf gebracht. Zijn 
dorp ligt geheel in puin. Con-
tact krijgen met de dorpen bui-
ten Kathmandu was altijd al heel 
moeilijk, maar nu bijna onmoge-
lijk. Hoe de projecten aldaar er-
bij liggen of staan is tot nu toe 
niet bekend. 
Misschien hebt u al gedoneerd 
in verband met de aardbeving 
maar toch... help mee de vertra-
ging in ons werk in Nepal te be-
perken. Het land is arm, wij wer-
ken met deskundige mensen 
in Nepal die het gebied enorm 
goed kennen. Er zijn geen ho-
ge salarissen, kantoorkosten, 
reis- en verblijfkosten etc. ver-
bonden aan ons werk. Kortom 
er zijn geen strijkstokken. Ons 
banknummer vindt u boven de-
ze column. 
Nel Bouwhuijzen

De aardbeving

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Mijdrecht - Voor verenigingen is 
het steeds meer een uitdaging het 
hoofd fi nancieel boven water te 
houden. Met teruglopende subsi-
dies, minder donateurs en spon-
soren die hun interesse verleggen 
moet je als vereniging fl ink aan de 
bak om het huishoudboekje op or-
de te houden. Met alleen musice-
ren en twirlen ben je er tegenwoor-
dig niet. Acties voeren steeds meer 
de “boventoon”. Vandaar dat VIOS 
voor het eerst in haar bestaan een 
heuse beurs organiseert. En wel een 
boeken-, dvd-, cd- en spellenbeurs. 
Daarvoor is de muziekvereniging op 
zoek naar gratis boeken, dvd’s, cd’s 
en spelletjes, die op zolder stoffi g 
liggen te worden en eigenlijk best 
een tweede leven zouden kunnen 
beginnen. VIOS haalt ze graag bij 
u op. 

Mail naar info@viosmijdrecht.nl en 
maak VIOS blij. De beurs wordt ge-
houden op vrijdag 19 juni van 18.00-
21.00 uur en op zaterdag 20 juni 
van 10.00-16.00 uur in clubgebouw 
De Notenkraker, Windmolen 77 in 
Mijdrecht. De opbrengst komt vol-
ledig ten goede aan de vereniging 
voor ondermeer de vervanging van 
instrumenten, uniformen en aan-
schaf van twirlkleding. En misschien 
maakt u de vereniging dubbel blij, 
door in juni op de beurs uw boeken-
tas met andere boeken-, dvd, cd- en 
spelletjes te vullen.

En natuurlijk kun je ook lid worden 
of “boek je” VIOS voor een optre-
den. Kijk voor informatie op www.
vios-mijdrecht.nl en www.dweilor-
kest-dorst.nl of stuur een mailtje 
naar info@vios-mijdrecht.nl.

Naar de VIOS beurs





Iedereen 
kan Parkinson

krijgen

Steun baanbrekend 
onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan 
deze ingrijpende ziekte. 

Met de alarmerende toename van de ziekte van 
Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg.

Goldhoorn heeft de Participatiewet 
in zijn portefeuille. Gedrieën werken 
we nauw samen in zowel overleg 
als de uitvoering van de verschillen-
de taken. In de vorige raadsperiode 
was ik verantwoordelijk voor alles 
en dat lukt nu niet meer. Straks be-
treft 50 procent van de gemeentelij-
ke uitgaven het Sociale Domein. Die 
verantwoordelijkheid kan je nu niet 
meer bij een persoon neerleggen als 
je ziet wat de gemeente vanuit het 
rijk op het bordje heeft gekregen. 
Bij alle drie wethouders zit dus een 
stukje zorg en een maatschappelij-

ke component in de portefeuille. Wij 
hebben de interne ambtelijke orga-
nisatie daarvoor ook aangepast en 
het onderwerp erin verweven. Den-
ken vanuit het perspectief en het 
belang van de inwoners, maar ver-
volgens wel zorgen dat het in het 
beleid en de procesvoering zorgvul-
dig volgens de procedures verloopt. 
Dat proces heeft veel van de amb-
telijke organisatie gevergd en ieder-
een heeft er hard aan meegewerkt 
om het op tijd voor elkaar te krijgen. 
Compliment. Dat mag ook wel eens 
gezegd worden.”

kunnen inschatten dat daarbij pro-
blemen zouden opdoemen. Wij heb-
ben met staatssecretaris Van Rijn 
afgesproken dat we alles gewoon 
uitbetalen en achteraf gaan contro-
leren. Niet eerst het hele systeem 
door en dan pas betalen.
Iedereen krijgt geld via de SVB en 
samen met die instantie gaan wij la-
ter bekijken of het juist is. Bij dezen 
wil ik iedereen uitnodigen die pro-
blemen heeft met het PGB zich bij 
mij te melden. Wij kunnen misschien 
nog net iets meer doen dan wat an-
deren kunnen.
Waarbij niet wordt gegarandeerd 
dat alles wordt opgelost. Overigens 
hebben wij tot op heden nog geen 
signalen ontvangen van mensen die 
zich in paniek bij ons hebben ge-
meld en zeggen dat ze hun brood 
niet meer kunnen betalen… Mocht 
zich zoiets wel voordoen, dan gaan 
we met elkaar bekijken hoe het pro-
bleem kan worden opgelost.”

Zijn er al resultaten bekend die 
vallen onder de Participatiewet? Hoe 
bereikt u inwoners om zich daarvoor 
te melden en er aan deel te nemen? 
Is het een verplichting? Kunt u daar 
iets meer over vertellen?

Het doel van de Participatiewet is 
onder meer om mensen met een 
beperking aan het werk te helpen. 
Mensen worden beoordeeld op hun 
mogelijkheden, niet op hun beper-
kingen. “Het gaat daarbij om men-
sen die een uitkering hebben; de 
‘Wajongens’ (mensen met een be-
perking die zij vanuit het verleden 
hebben) en de sociale werkvoor-
ziening, zoals de Pauwbedrijven. 
Die drie samen zijn ondergebracht 
in de Participatiewet. Het idee ach-
ter de Participatiewet is om mensen 
niet met hun gebrek en uitkering 
achter de geraniums te laten zitten, 
maar datgene te laten doen wat ze 
nog wel kunnen. Voordeel is dat ze 
dan mee kunnen draaien in de sa-
menleving met aangepast (betaald) 
werk. De meeste mensen die nu on-
der de Participatiewet vallen zijn bij 
ons bekend. Samen met het UWV 
zijn we bezig meer mensen uit deze 
doelgroep aan het werk te krijgen. 
Het regionale en lokale bedrijfsle-
ven heeft aangegeven hieraan te 
willen meewerken. Bij Walraven in 
Mijdrecht bijvoorbeeld zijn mensen 
uit die doelgroep al met succes aan 
het werk. Zie het als een samen-
werkingsverband: degene die werkt 
zoekt moet dat willen, de werkge-
vers moeten werk beschikbaar wil-
len stellen en de gemeente moet be-
reid zijn risico’s te lopen om mensen 
ergens te plaatsen en eventueel te-
rug te nemen als het niet lukt. Alle 
partijen werken hier tot nu toe aan 
mee. Wat dat betreft is De Ronde 
Venen een hele sociale gemeente. 
Inmiddels is er door deze construc-
tie bij het bedrijfsleven een behoor-
lijk aantal mensen aan werk gehol-
pen. Daar zijn wij best trots op.”

Gelet op de omvang en de uitvoering 
van het sociaal domein in algemene 
zin, is er dan één afdeling binnen de 
gemeente die dit onder haar hoede 
heeft of zijn er taken verdeeld?

“Wat betreft het laatste: ja dat is 
juist. Zelf Heb ik de coördinatie van 
de herstructurering van de zorg in 
het algemeen; wethouder Aldrik 
Dijkstra is Jeugdzorg en Jeugdhulp 
toebedeeld en wethouder Anco 

Vervolg van de voorpagina.

Hoe heeft men het bij de gemeente 
voor elkaar gekregen dat de zorg 
in het kader van de transitie sociaal 
domein hier op tijd in orde is? 

“Wij wisten als gemeente al vroeg-
tijdig wat er op ons afkwam en heb-
ben dus maatregelen genomen. On-
ze deadline was om het op 1 janua-
ri 2015 op orde te hebben en per 1 
januari 2018 moet het allemaal klaar 
en geïntegreerd zijn. We zijn dus nog 
niet 100 procent klaar, maar het sy-
steem functioneert wel! Uitgangs-
punt daarbij was dat de bewoners 
er zo weinig mogelijk last van moes-
ten hebben. We hebben consequent 
alles bekeken vanuit het inwoners-
perspectief. We hebben de inwo-
ners van wie we wisten dat die met 
vragen zouden komen een brief ge-
stuurd en uitgelegd wat er aan de 
hand was. Er is ook vroegtijdig een 
telefoonnummer ingesteld; ieder-
een die het aanging kon met vra-
gen bij ons terecht. Verder zijn wij 
als gemeente verplicht alle mensen 
dezelfde zorg te bieden op 1 janu-
ari 2015. Als regio hebben we 320 
contracten getekend met zorgver-
leners, zowel voor de WMO, AWBZ 
als de Jeugdzorg. Dat is zo geregeld 
dat de mensen hun (bestaande) 
zorg konden meenemen per 1 janu-
ari. Er is dus niet zoveel veranderd. 
Pas als mensen een nieuwe indica-
tie krijgen moeten zij zich melden bij 
de gemeente in plaats van waar ze 
dat vroeger gewend waren. De over-
gang is bij ons dus soepel verlopen 
omdat we pragmatisch te werk zijn 
gegaan en constant de vinger aan 
de pols hebben gehouden wat al die 
veranderingen voor onze inwoners 
zou betekenen. Kortom: wat hadden 
we nodig om klaar te zijn op 1 ja-
nuari, wat kunnen we nog uitstellen 
voor later en waar moeten we nog 
aan werken? Uiteindelijk willen we 
op 1 januari 2018 alles in detail op 
de rails hebben.

Is het de bedoeling dat de gemeente 
de inwoners meer gaat betrekken bij 
de inrichting van een ‘nieuw sociaal 
domein’, waarbij maatwerk in de 
zorg en hulp het uitgangspunt is? 
Zo ja, hoe moet men zich dat dan 
voorstellen?

“Ja. Er is tot nu toe in ons land veel 
geld aan de zorg uitgegeven. Dat 
wordt steeds meer als er geen maat-
regelen worden genomen. In het an-
dere geval komt het erop neer dat 
men later namelijk de helft van het 
inkomen aan zorg moet besteden. 
Dat kan niemand meer opbrengen 
als je ook nog wilt leven. Het sy-
steem gaat veranderen waarbij het 
begrip participatie om de hoek komt 
kijken. Mantelzorgers en andere vrij-
willigers zijn daarin belangrijke spe-
lers. Mensen moeten samen meer 
voor elkaar gaan doen en/of zelf 
meer gaan betalen voor zorg. Ver-
der wordt er zorg op maat gele-
verd. Preventie en zelfredzaamheid 

maken daar ook onderdeel van uit. 
Niet meteen doorverwijzen naar de 
tweede en derdelijns zorg als je in 
het lager gelegen echelon met voor-
liggende voorzieningen al baat hebt 
bij hulp en opvang, zoals een buurt-
kamer, dagbesteding etc. Tenzij het 
niet anders kan natuurlijk. Ik denk 
dat mensen liever naar een dag-
besteding gaan waar ze gezellige 
mensen tegenkomen en leuke din-
gen doen in plaats van dat ze weer 
in een medisch circuit terechtkomen 
en een stempeltje opgedrukt krijgen. 
Anders gezegd: Niet het verzorgen 
van mensen met een beperking is 
het doel, maar een adequate onder-
steuning om zo volwaardig mogelijk 
blijvend te kunnen participeren in de 
samenleving.”

Is bij het op orde zijn van de 
verschillende taken ook het 
bijbehorende financiële plaatje 
afgerond. Anders gezegd: hebt u op 
tijd het geld daarvoor gekregen van 
het Rijk?

“We hebben dat geld gekregen, ook 
al is er op verschillende onderde-
len wel op gekort. De 320 afgesloten 
contracten met zorgverleners zijn 
gebaseerd op het bedrag wat staats-
secretaris Van Rijn heeft toegezegd. 
We hebben eerst gekeken naar wat 
we aan geld krijgen en naar de zorg 
die we moeten inkopen. Vervolgens 
zijn we in gesprek gegaan met de 
zorginstanties en hen gevraagd wat 
zij ons voor dat bedrag aan zorg 
kunnen leveren voor mensen die wij 
willen helpen. Verder wordt er ‘resul-
taat gericht’ afgerekend, dus in ver-
houding wat men als zorgaanbieder 
doet voor de samenleving. Zo heb-
ben we de contracten ook opgesteld 
met de aanbieders.”

Is de opzet van sociale wijkteams in 
De Ronde Venen een zelfbedachte 
constructie om hulp en zorg 
gemakkelijker toegankelijk te maken 
voor de inwoners die dat nodig 
(denken) te hebben?

“Nee, dat is overal in Nederland zo, 
maar er worden verschillende na-
men aan gegeven. Bij ons is dat het 
‘wijkteam’ geworden. Elke gemeente 
voert het op haar eigen manier uit. 
Er zijn daarin vaak grote verschil-
len, zeker als je het vergelijkt tussen 
grote en kleine gemeenten. Wij heb-
ben eerst een proef genomen met 
de opzet van wijkteams in Abcou-
de en Vinkeveen. Dat is als positief 
ervaren. Daarna zijn begin januari in 
De Ronde Venen vier sociale wijk-
teams van start gegaan. Inwoners 
kunnen hier terecht met al hun vra-
gen over langdurige zorg, jeugdhulp 
en arbeidsparticipatie. In de socia-
le wijkteams werken specialisten uit 
verschillende vakdisciplines samen. 
De wijkteams zijn gehuisvest in de 
vier servicepunten van de gemeente. 
Op de gemeentelijke website staan 
ze aangegeven met de adressen. We 
gaan dat nog verder stroomlijnen. 
Al doende zullen de wijkteams een 

steeds duidelijker profiel krijgen. 
Hoe functioneert het? Iemand meldt 
zich bij het wijkteam via de huisarts 
of maatschappelijk werk. Als er sig-
nalen zijn dat er meerdere proble-
men zijn wordt dat binnen het wijk-
team besproken hoe men dat samen 
gaat oplossen. Vervolgens krijgt ie-
mand uit het wijkteam de verant-
woordelijkheid voor de persoon, het 
gezin of de familie. Zo proberen we 
het idee van één plan, één regisseur 
en één budget vorm te geven. De-
ze uitvoering is geheel gericht op De 
Ronde Venen.” De sociale wijkteams 
bieden hulp aan inwoners die (tijde-
lijke) ondersteuning nodig hebben. 
Inwoners kunnen bij het wijkteam 
terecht met vragen of problemen op 
het gebied van zorg en welzijn. Sa-
men met u wordt dan gekeken hoe 
uw vraag het beste kan worden op-
gepakt en ingevuld.

Bekend is dat er minder geld 
beschikbaar komt voor bepaalde 
sectoren, zoals bijv. huishoudelijke 
hulp. Is er een basispakket en wat 
moeten bewoners doen als zij meer 
hulp willen?

“In 2014 zijn we al begonnen met 
het opnieuw indiceren van de huis-
houdelijke hulp. Dat hebben we tij-
dig gedaan omdat in 2015 er 40 pro-
cent op gekort wordt. We geven 2,4 
miljoen euro uit aan huishoudelijke 
hulp dus moeten we er acht ton op 
bezuinigen. Om inzicht te krijgen zijn 
we bij ruim 500 mensen langs ge-
gaan die zeggen huishoudelijke hulp 
nodig te hebben. Daarbij hebben we 
gekeken welke ruimtes zij niet ge-
bruiken, zoals schuurtjes en zolders. 
Die worden niet meer schoonge-
maakt en kunnen twee keer per jaar 
bijvoorbeeld door familie of vrienden 
onderhanden worden genomen. Of 
je kunt dat via een welzijnsorganisa-
tie regelen. Gevraagd werd ook aan 
mensen of ze een netwerk hebben 
waar ze voor dit soort gevallen ge-
bruik van kunnen maken. Er is voor 
iedereen een basispakket geregeld 
waarvan men gebruik kan maken 
en wie dat wil kan via particuliere 
thuiszorgorganisaties huishoudelij-
ke hulp bijkopen. Maar als gemeen-
te kunnen we ook nog wel wat doen. 
Uit een speciaal potje van het rijk om 
de werkgelegenheid in de thuiszorg 
te behouden, krijgen wij nog een 
bedrag waarmee we een program-
ma financieren om extra huishoude-
lijke hulp te kunnen geven aan men-
sen die daarvoor ook (deels) een ei-
gen bijdrage aan betalen.”

Er zijn alarmerende berichten van 
mensen die zorg krijgen via een 
persoonsgebonden budget (PGB) 
en daarbij een achterstand in de 
betalingen hebben omdat de SVB 
het niet aankan. Als dat zo is springt 
de gemeente dan voor hen in de 
bres?

“Er zijn in De Ronde Venen inder-
daad mensen die zorg krijgen via 
een PGB. Vroegtijdig hebben wij 
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Verzamelaars-markt
Mijdrecht - A.s. zaterdag, 16 mei, is het weer  zover. Van 9.30 tot 13.00 
uur bent u van harte welkom in Immitsj, Windmolen 75, waar de verza-
melaarsmarkt wordt gehouden. Er zijn postzegels, munten, ansichtkaar-
ten en winkelwagenmuntjes. De toegang is gratis. Voor meer inlichtin-
gen tel. 0297-289322 en onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl

De Ronde Venen heeft haar zaken tijdig op orde gekregen!

Veranderde zorgverlening 
hier goed geregeld

Fietspuzzeltocht 
Hemelvaartsdag
Wilnis - Morgen, donderdag 14 mei 
wordt weer de jaarlijkse fietspuzzel-
tocht gehouden vanaf de Hervorm-
de kerk van Wilnis. De opbrengst is 
bestemd voor een project van de or-
ganisatie TEAR: Leen en spaargel-
den t.b.v. de kerkelijke zusterge-
meente in Mathare, Kenia. Met dit 
kleine leningen worden mensen ge-
holpen een eigen ‘bedrijfje’ op te 
zetten om zo in hun eigen levenson-
derhoud te voorzien.

De start van de puzzeltocht is tus-
sen 14:00 en 14:30 uur vanaf ge-
bouw ‘De Roeping’, Kerkstraat 12, 
Wilnis. Deelname kost 3,- per per-
soon en maximaal 10,- per gezin. De 
route is zo’n 25 kilometer lang waar-
bij onderweg goed opgelet moet 
worden. Onderweg is ook een ge-
zellige pleisterplaats, waar het vra-
genformulier ingeleverd kan wor-
den. Onder de goede inzendingen 
wordt een slagroomtaart verloot.

Iedereen 
kan Parkinson

krijgen

Steun baanbrekend 
onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan 
deze ingrijpende ziekte. 

Met de alarmerende toename van de ziekte van 
Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg.

Nieuw voetgangersbruggetje
Wilnis - Sinds jaar en dag is er een 
voetgangersbruggetje aanwezig in 
Wilnis, tussen de Rietvoorn en de 
voormalige spoorlijn, dat nu veelvul-
dig als wandelroute wordt gebruikt. 
Daarvoor is de voormalige spoor-
lijn ook bij uitstek geschikt. Om-
dat de spoorlijn vanuit de woonwijk 
slecht bereikbaar was, is jaren gele-
den door zelfwerkzaamheid van een 
bewoner een bruggetje tot stand 
gekomen.Dit bruggetje was na ja-
renlang intensief gebruik niet vei-
lig meer. Helaas had de gemeente 
in de begroting voor kunstwerken 
geen budget beschikbaar voor een 
nieuw bruggetje. 
Dankzij het programma voor wijk-

gericht werken, de medewerking 
van het wijkcomité Wilnis Klopt, en 
de belangeloze inzet van de Wil-
nisse ondernemers Gerard Sam-
son (laswerk) en Koos van der Vaart 
(loonbedrijf) is het toch gelukt om 
een nieuw bruggetje te realiseren. 
In april is het nieuwe bruggetje ge-
plaatst, in het kader van de actie 
‘Goud in je wijk’. Inmiddels is het 
bruggetje ook voorzien van een vei-
lige aansluiting, zodat wandelaars 
er nu optimaal gebruik van kunnen 
maken. 
Dat het bruggetje in een grote be-
hoefte voorziet, blijkt wel uit het da-
gelijkse veelvuldige gebruik daar-
van.
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Wonen in Blijdrecht 
binnenkort realiteit
Mijdrecht - Het heeft even ge-
duurd, maar na de zomer gaat vol-
gens Maurice Sterk van Koop Lens-
tra Makelaars O.Z. het voormalige 
zwembad Blijdrecht aan de Dr. J. van 
der Haarlaan onder de sloophamer. 
Aansluitend zal de grond bouwrijp 
worden gemaakt en zullen er op die 
locatie twintig fraaie en grote typen 
eengezinswoningen worden ge-
bouwd. Dat worden twee rijen van 
zeven woningen en twee blokken 
van drie-onder-een-kap. De rijtjes-
woningen zijn in verhouding tot de 
prijs woningen met een groot woon-
oppervlak (125 m2) en diepe tuinen 
er achter (bijna 13 m). Ze variëren in 
prijs vanaf 245.000 tot 269.000 eu-
ro v.o.n. De drie-onder-een kappers 
(woonoppervlak 155 m2) zijn er van-
af 299.000 tot 369.000 euro v.o.n. 
waarvan vier woningen zijn voor-
zien van een aanbouwgarage. Ook 
deze woningen hebben grote tuinen 
aan de achterkant. Alle woningen 

worden standaard voorzien van een 
complete keuken, inclusief vaatwas-
machine, combimagnetron, koelkast 
en motorloze afzuigkap. Maar wie 
dat wenst kan ook kiezen voor een 
keuken naar eigen smaak en merk. 
Dat geldt ook voor de badkamer, het 
sanitair en het tegelwerk. Daarmee 
worden de woningen standaard uit-
gerust, maar ook hier kan dat ver-
anderden als men een andere invul-
ling wenst.

Kleinschalig project
“Het is heel snel gegaan, want in 
minder dan geen tijd hadden we al-
le twintig woningen onder optie. In-
tussen heeft een aantal toekomstige 
eigenaren al een koopcontract ge-
tekend en er volgen er meer,” ver-
telt Maurice Sterk enthousiast. “De-
ze week verwachten we dat 70 pro-
cent van de woningen verkocht is. 
Er is in korte tijd veel belangstel-
ling voor de woningen getoond. Dat 

zijn op een enkeling na vrijwel alle-
maal inwoners uit De Ronde Venen, 
waaronder ook veel jonge mensen. 
Kennelijk voorziet het project in de 
behoefte. Een aantal mensen kent 
elkaar ook in positieve zin. Dat kan 
dus een gezellig buurtje worden. 
Het is een mooi kleinschalig pro-
ject waarbij de bewoners niet lange 
tijd tegen een bouwlocatie aankij-
ken. Klaar is straks ook klaar als de 
woningen er staan,” aldus Maurice. 
“Het prettige is ook dat de afgelo-
pen jaren de prijzen van woningen 
gedaald zijn en de rente voor een 
hypotheek zeer laag is. FDM (Finan-
ciële Diensten Mijdrecht) heeft al 
aanbiedingen van 2.25 procent met 
NHG en zonder NHG 2,70 procent 
op een looptijd van 10 jaar. Het is 
dus een hele gunstige tijd om een 
huis te kopen,” vult Theo Vergeer 
van FDM aan. “Banken doen tegen-
woordig erg moeilijk als het om le-
ningen gaat. Maar daar hoeft een 

potentiele koper van een woning 
geen last van te hebben. Die kun-
nen ook bij ons terecht. Als FDM 
werken wij samen met meer dan 40 
geldverstrekkers. Dat biedt ons de 
mogelijkheid een volstrekt onafhan-
kelijke koers te varen en oplossin-
gen aan te dragen. Dat geldt tevens 
voor verzekeringen.”

Frisse buurt
Blijdrecht wordt ook een ‘frisse 
buurt’, prachtig liggend in het vrien-
delijke groen van omliggende wij-
ken. Zaterdag 11 april was de start 
van de inschrijving voor de verschil-
lende woningen, waarvoor belang-
stellenden tot maandag 20 april 12 
uur de gelegenheid hadden. Na de 
sluitingsdatum vond door loting bij 
de notaris de volgorde van de op-
tiegesprekken plaats bij Makelaar-
dij Koop Lenstra in het kantoor van 
FDM aan het Burg. Haitsmaplein 
29. FDM is in dit circuit een deelne-
mende partij voor een (vrijblijvend) 
hypotheekadvies. Dat is een van 
de lokale ondernemers uit De Ron-
de Venen en omgeving die deelne-
men aan dit project waartoe - be-
halve Koop Lenstra - ook behoren 
Intermat (keukens, badkamers en 
sanitair) Kroes & Partners notaris-
sen, Studio 10 Architectuur in Vin-
keveen en bouwbedrijf Vink Bouw 
uit Nieuwkoop die nog dit jaar de 
bouw van de woningen ter hand zal 
nemen. Naar verwachting zullen de 
eerste woningen volgend jaar na de 
zomer worden opgeleverd. En pas-
sant zal ook de groenvoorziening 
rondom de woningen verzorgd wor-
den.
Het woningbouwproject ‘Blijdrecht’ 
loopt al een poosje. Op 21 augus-
tus 2013 ondertekenden wethou-
der David Moolenburgh namens 
de gemeente en Rob Kuiper voor 
Vink Bouw uit Nieuwkoop de over-
eenkomst voor de verkoop van 
het voormalige zwembadterrein in 
Mijdrecht. Nu het snel gaat met 
de verkoop van de woningen, kan 
binnenkort van start worden ge-
gaan met uitvoering van de plan-
nen. Meer weten? Kijk op de web-
site www.blijdrecht.nl.

Genieten van de 
Gondelvaart in De Hoef
Vervolg van de voorpagina.

De eerste prijs werd toegekend 
aan “Duizend-en-één-nacht”, heel 
fraai tot in alle details vormgegeven. 
Aansprekend dak in de vorm van 
een ui. Mooie beschilderingen, kos-
tuums en een vliegend tapijt maak-
ten het geheel compleet. Een vaar-
tuig dat veel aandacht trok organi-
seerde een schuimparty aan boord. 
Maar ook andere boten en de toe-
schouwers werden als het zo uit-
kwam op een flinke lading schuim 
getrakteerd. Zowel aan de kant, als 
op alle boten was de sfeer fantas-
tisch. Op de mooi opgebouwde bil-
jartboot kende de gezelligheid geen 

tijd en werd uit volle borst meege-
zongen met Hollandse liederen. 
Ook bij de diverse boten met pira-
ten en heksen zat de stemming er 
goed in. Burgemeester Divendal en 
zijn gezin waren te gast op de boot 
van de Hoefse Belangen. Deze boot 
stond in het teken van Sneeuwwitje 
en haar dwergen. Divendal had het 
goed naar zijn zin en zwaaide uit-
bundig naar de mensen op de kant. 
Na het einde van de Gondelvaart, 
ging het feest door in de HSV-kanti-
ne. Het bleef nog lang gezellig in De 
Hoef. Voor meer foto’s en reacties 
zie de Facebookpagina “Gondel-
vaart De Hoef” en de website www.
hoefsebelangen.nl.

Expositie Leanne Buskermolen 
in Dorpscentrum Willisstee
Wilnis - In de maanden mei en juni 
exposeert kunstenares Leanne Bus-
kermolen - in aanloop naar de Ate-
lierroute - in Stee-Inn/Dorpscen-
trum Willisstee te Wilnis. Deze expo-
sitie is ingericht met zes grote ab-
stracte schilderijen en negen klei-
ne schilderijen met molens. In haar 
abstracte werken is het proces het 
belangrijkst; het beeld wordt onder-
geschikt aan het maken van kunst. 
Leanne werkt intuïtief en volgt wat 
er gebeurt. De reacties die op el-
kaar volgen zijn de ene keer spon-
taan, een andere keer een directe 
keuze. Een zelfopgelegd proces van 
herhaling, bouwen, vernietigen, wis-

sen, laten staan en weer overschil-
deren. Er ontstaat soms een duide-
lijke chaos die wordt teruggebracht 
tot één beeld, zodat de rust terug-
keert. Onderlagen blijven zichtbaar 
en vormen een herinnering van wat 
er ooit was. Daarnaast zijn er kleine 
realistische schilderijtjes, waaronder 
zes olieverf paneeltjes van 10x10 cm 
- van molens uit de omgeving van 
De Ronde Venen. De manieren van 
werken lijken twee uitersten. Grote 
doeken, kleine paneeltjes, abstrac-
tie en realisme. Het vormt voor Le-
anne in ieder geval een aangena-
me balans om in deze afwisseling te 
werken.

Queens Beauty & Nail salon 
heeft Arabische roots
Mijdrecht - Op 25 april werd door 
wethouder Anco Goldhoorn in het 
bijzijn van familie, vrienden en geno-
digden de nieuwe beautysalon van 
Sandra Wasiti feestelijk geopend 
aan de Dorpsstraat 76 in Mijdrecht. 
Een schoonheidssalon die zich niet 
alleen onderscheidt in een veelvoud 
aan huidverzorging, gezichtsbehan-
delingen, make-up en lichaams-
massage, maar ook door de bijzon-
dere manier van epileren. Haarver-
wijdering wordt op een bijzonde-
re manier gedaan, namelijk met een 
dunne katoenen of zijden draad, 
‘touw-epileren’ genaamd. Een oer-
oude methode die afkomstig is uit 
de Arabische wereld. Het is hand-
werk en gaat razend snel. 

De huid wordt op plaatsen waar dat 
niet gewenst is, ontdaan van haar-
groei. De huid wordt daarna met 
een heerlijk naar rozen ruikend des-
infecterend middel nabehandeld. 
De huid is fris en voelt glad aan. Het 
is bijzonder om het mee te maken. 
Nergens anders tref je deze ma-
nier van epileren aan. Sandra en 
haar moeder Imam beheersen deze 
Arabische techniek en meer op het 
gebied van huidverzorging en ge-
zichtsbehandeling omdat hun roots 
in Iran en Irak liggen. Toch zijn ze 
al ruim twintig jaar wonend en wer-
kend in ons land en spreken voor-
treffelijk Nederlands.
Sandra vormt met haar moeder een 
team in de salon. Ze zijn alle twee 

gediplomeerd schoonheidsspecia-
listen en doen hun werk ‘met heel 
hun hart’ zoals zij dat zelf zeggen. 
“Wij willen dat onze klanten tevre-
den de deur uit gaan. Maar die te-
vredenheid willen we zelf ook erva-
ren dat we de behandelingen goed 
hebben uitgevoerd. En mocht een 
behandeling daarvoor wat meer tijd 
vergen, dan is dat maar zo en dat zit 
bij de prijs inbegrepen. Anders ge-
zegd, we zijn geen klokkijkers tij-
dens ons werk omdat het zo nodig 
binnen een half uurtje af moet. Ver-
re van dat. De behandeling moet al-
tijd 100 procent zijn,” laat Imam we-
ten.

Wat biedt Queens?
Queens werkt met natuurlijke pro-
ducten van het merk Webecos en 
producten waarin Aloë Vera is ver-
werkt. De pas geopende beautysa-
lon heeft nog geen website. Die is 
nog onder constructie. Om die re-
den lijkt het toch wel even nuttig, 
zij het beperkt, hier te noemen wat 
Queens de dames te bieden heeft. 
U kunt er terecht voor o.a. Perma-
nente Make-up voor wenkbrauwen 
en lippen; Harsbehandelingen – van 
gezicht tot complete lichaamsdelen; 
Gezichtsbehandelingen Webecos 
– reinigen, peeling, massage, mas-
ker, dagcrème etc van klassiek tot 
luxe en effectieve salonbehande-
ling; ‘Touw’-epileren en verven van 
wenkbrauwen, wimpers en wimper-

extensions; Visagie in diverse uit-
voeringen; Complete ‘Wedding Day 
Treatment’; Spray Tan van lichaams-
delen of hele lichaam; Klassieke li-
chaam ontspanningsmassage en 
een uitgebreid nagelverzorgings-
programma, incl. kunstnagels (acryl 
of gel). Een en ander tegen betaal-
bare prijzen. Belangstellende dames 
kunnen de brochure vrijblijvend 
in de beautysalon afhalen. Daar-
bij kunt zich tevens oriënteren en/
of Sandra om nadere informatie vra-
gen. Bij Queens Beauty & Nail salon 
werkt men uitsluitend op afspraak. 
Goed om te weten is dat in de salon 
ook een speelruimte is voor (klei-
ne) kinderen. Mocht u een afspraak 
hebben voor een behandeling kunt 
u uw kind(eren) gerust meene-
men als u op dat moment geen op-
pas heeft. In de nabijheid zijn vol-
doende (gratis) parkeermogelijkhe-
den. Met de auto bereikbaar uitslui-
tend via Hofland en lopend dan wel 
per fiets ook vanuit het centrum van 
Mijdrecht. De beautysalon is ge-
vestigd boven de nieuwe grillroom 
en broodjeszaak Mondyaco op de 
hoek van de Dorpsstraat en de Prin-
ses Irenelaan (bij de brug over de 
Ringvaart) waar men nu nog een 
gemeenschappelijke toegangsdeur 
heeft. Er wordt gewerkt aan de mo-
gelijkheid om een eigen toegangs-
deur te krijgen. Daarover wordt mo-
menteel overleg gevoerd.

U bent van harte welkom bij Queens 
Beauty & Nail salon, Dorpsstraat 
76, 3641 ED Mijdrecht. tel. 06-
85860126. Openingstijden: ma t/m 
do van 09.00-17.00 u, vrij van 09.00-
21.00 u en za van 09.00-16.30 u. U 
vindt Queens ook op Facebook.

Boottocht Rode Kruis 
weer reuze gezellig

De Ronde Venen – Vorige week 
was het weer zover. Het Rode Kruis 
ging met nieuwe gasten een ge-
zellige dag met de boot van Klink-
hamer uit Vinkeveen een dag va-
ren over de Vinkeveense Plassen. 

De gasten werden ontvangen in de 
met mooie bloemen, geschonken 
door Rijdes, aangekleden schip van 
Klinkhamer. De bediening die zoals 
altijd fantastisch verzorgd was door 
de dames Alie en Marga werd bij-

zonder op prijs gesteld door de gas-
ten. De ontvangst met koffie en ge-
bak, geleverd door bakkerij Tersteeg 
uit Wilnis viel erg in de smaak. De 
heer Peter van Golen van de Histori-
sche Vereniging verhaalde over veel 
feiten en wetenswaardigheden om-
trent de Vinkeveense Plassen waar 
aandachtig naar geluisterd werd.

De zon liet zich ook nog zien, zodat 
de dag al voor de lunch niet meer 
stuk kon. De uitstekende lunch ver-
zorgd door Tof uit Mijdrecht liet ie-
dereen zich met erg veel enthou-
siasme goed smaken. Na de lunch 
kon men weer, onder het genot van 
een drankje, genieten van de ver-
halen van Peter van Golen. Met een 
voldaan gevoel konden de gasten 
waarvan velen zich spontaan had-
den aangemeld om andere gasten 
mee te nemen met de auto weer 
naar huis gaan aan het einde van de 
dag. Uiteraard was de onvermoeiba-
re inzet van de Rode Kruis vrijwilli-
gers  die op de boot aanwezig wa-
ren maar ook die van de vrijwilligers 
die gasten van huis hebben gehaald 
en terug gebracht, van groot belang 
om deze dag te laten slagen.

Workshops breakdance, 
rap en graffiti
Wilnis - Wil je workshops break-
dance, rap en graffiti volgen? Kom 
dan vrijdag 15 mei naar de Dorps-
academie waar deze drie samen-
vloeien tot de HipHop dag. Drie gast-
docenten zorgen voor een enerve-
rend eindevenement van het eerste 
blok graffitilessen door Mathieu Her-
bet. Na deze succesvolle serie, met 
spectaculaire resultaten op de spe-
ciale graffitimuren start 29 mei een 
tweede graffitiblok tot 26 juni. De-
ze docent werkt daarin door op de 
groei die hij al heeft gezien bij zijn 
leerlingen. “Er kan nog veel meer uit 
komen.” Vorderingen verwacht hij te 
versterken door variatie en verrassin-
gen zoals de workshops door gast-
docenten. Een van hen is een rapper 
uit Rotterdam met een bescheiden 
karakter wat duidelijk terug te ho-
ren is in zijn rap. “Dat siert hem.“ Ook 
de andere gastdocenten zijn volgens 
hem: “integere en bewuste HipHop-
pers.” Zoals Arend Maatkamp uit de 

internationale Gospel Graffiti Crew 
en een krachtige breakdancer uit 
Utrecht die veel doet op het gebied 
van jongerenwerk.

Samenwerking
Strafbare graffiti in de openbare 
ruimte hoort daar niet bij. “Hier wil-
len we de creativiteit die de leerlin-
gen al in zich hebben vooral in goe-
de banen leiden. Secuur werken is 
heel belangrijk, net als inzicht en 
goed vooruitdenken over opzet, stijl, 
kleur en proporties. Sinds begin 
april hebben de leerlingen toege-
werkt naar hun 1e eigen kleurrijke 
graffitiwerk op de muur, ook “piece” 
genoemd. Daarvoor leerden ze eerst 
plannen, schetsen en vooral samen-
werken als centraal element in de 
lessen. Daar leg ik steeds de nadruk 
op. We doen het allemaal samen.”

Spanningsboog
Nu stimuleert hij de creativiteit ook 

met pittige workshops op de Hip-
Hop dag en eerder in de training 
door volop variatie te verzorgen. “Af-
wijken van het gewone programma 
trekt meer aandacht en een grotere 
spanningsboog. Afwisseling helpt 
bij elke vorm van leren. Zelf ging ik 
op school altijd op het puntje van 
mijn stoel zitten bij een gastdocent.” 

Alle belangstellenden vanaf 10 jaar 
zijn van harte welkom om vrijdag 15 
mei mee te doen met de workshops. 
“Het is hier een veilig en open po-
dium, heel gemoedelijk en gezellig 
voor een mix van allerlei heel ver-
schillende mensen. Dat is niet al-
leen zo voor dit evenement, maar 
hier is dat standaardvoor alle ver-
schillende lessen, of evenementen 
en voor allerlei feestjes en bedrijfs-
trainingen. Iedereen voelt zich thuis 
in de Dorpsacademie.”

Waar: Dorpsacademie Mus & Mu-
zen, Irenestraat 4a, Wilnis. Wanneer: 
vrijdag 15 mei van 16.00-18:00 uur. 
Voor wie: 10+ (iedereen van 10 jaar 
en ouder). Informatie: www.dorps-
academie.nl. Vrijblijvende deelname 
door gasten voor 7,50 euro.
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,,Ik ben een soort 
Pippie Langkous”

Thuis bij Ellen 

Fotowedstrijd Werelderfgoed Thuis
Nederland heeft tien plekken die zo uniek zijn in 
de wereld dat ze op de Unesco Werelderfgoedlijst 
staan. Deze werelderfgoederen vertellen op bij-
zondere wijze het verhaal van Nederland. Denk 
bijvoorbeeld aan Droogmakerij de Beemster, de Stel-
ling van Amsterdam, Grachtengordel Amsterdam 
of Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Zonder het 
direct door te hebben zijn deze iconen regelmatig 
in de huiskamer terug te vinden. Ze hangen aan 
de muur, staan op het dressoir of hangen voor het 
raam. Voor de manifestatie ‘Werelderfgoed Thuis’ is 
fotograaf en journalist Hans Aarsman op zoek naar 
werelderfgoed in de huiskamer. Aarsman: ,,Bij mijn 
ouders thuis hing een borduurwerkje van de molens 
van Kinderdijk. Geen idee wie het gemaakt had of 
hoe het daar kwam. Ook niet waar het gebleven 
is. Ik kan me zelfs niet herinneren dat we ooit in 
Kinderdijk zijn geweest. Maar dat borduurwerkje zit 
ergens in mijn hoofd en gaat er nooit meer uit. Hoe-
veel Nederlanders zouden zijn opgegroeid met een 
binnenkamerse versie van een werelderfgoed: een 
borduurwerk, tegeltableau, kop-en-schoteltje, lepel, 
schilderij, schaalmodel, zelfgemaakt of gekocht?”

Fotografeer vóór 23 mei een Werelderfgoed Thuis en 
plaats deze met #werelderfgoedthuis op Facebook, 
Instagram of Twitter. Een foto mailen is ook mo-
gelijk. Alle inzendingen komen vervolgens op deze 
pagina te staan waar gestemd kan worden op de 
mooiste foto. Uit de inzendingen worden door een 
vakjury, bestaande uit Erwin Olaf, Rineke Dijkstra 
en Erik Kessels, negen winnende foto’s gekozen. 
Het publiek kiest de tiende winnende foto. Er zijn 
tien Werelderfgoed prijzen. Van een weekend trip 
naar Terschelling tot een welnessdag in Fort Resort 
Beemster. De tien Nederlandse werelderfgoederen 
zijn: Schokland en omgeving, Stelling van Amster-
dam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, Willemstad 
Curaçao, ir. D.F. Woudagemaal, Droogmakerij 
de Beemster, Rietveld Schröderhuis, Waddenzee, 
Grachtengordel Amsterdam en Van Nellefabriek. 

Digibeet

Toen mij zoon de basisschoolleeftijd had, nam 
hij vriendjes mee naar huis. Zo had hij vis-
vriendjes waarmee hij de polder introk, mono-
polyvriendjes waar hij eindeloos rijk mee werd 
en gamevriendjes met wie hij virtueel voetbalde 
of slechteriken uitschakelde. Uit school was er 
eerst verplicht iets drinken en een fruitrondje. 
Vond ik belangrijk voordat ze richting computer 
verdwenen om zich te verliezen in een wedstrijd.
Als moeder wil je dat kinderen gezond opgroei-
en en het liefst heel slim worden door voor-
geschotelde vitamines. Af en toe betrad ik het 
toneel om te kijken of alles goed ging en om 
eventueel nog wat eetwerk naar binnen te 
gooien. Zo kwam het dat ik het gamevriendje 
hoorde zeggen: “Dit is onhandig hoor en kan 
veel effi  ciënter, zal ik het even veranderen?” 
Voor ik kon ingrijpen, klikte hij het een en 
ander door of weg, dat weet ik niet meer pre-
cies en zag mijn menubalk van de PC er totaal 
anders uit. Dit 11-jarig knaapje probeerde mij 
nog uit te leggen wat hij gedaan had en omdat 
ik het niet begreep, bedacht ik hardop dat hij 
vast iets met computers zou gaan doen, later 
als hij groot was. Ja, dat was wel de bedoeling 
zei hij en hoppa daar veranderde hij weer 
even een instelling. Inmiddels is dit bewuste 
gamevriendje een leuke vent van 21 jaar. En 
omdat onze computer hopeloos vastloopt 
in iMovie, vragen we hem om hulp want ik 
verdenk hem ervan zelf een computer te zijn. 
Met een nonchalante blik klikt hij mappen open 
waarvan wij het bestaan niet wisten en hup-
pelt hij door bestanden die totaal onbegrijpe-
lijke taal herbergen. Hij discussieert met mijn 
zoon en ik hoor kreten als database, torrent met 
transmitter, illegale downloads, the unarchiver, 
zip programma’s uitpakken en codes schrijven 
met Java. Waar wij gek worden van de hoeveel-
heid wachtwoorden, meldt hij er geen een te
hoeven onthouden want hij heeft ze handig 
ondergebracht in een versleuteld program-
maatje wat je zo eff e zelf kunt regelen. Nou 
wíj eff e niet hoor en ik al helemaal niet! Je 
kunt mij net zo goed in een klas met Russen 
zetten, daar begrijp ik ongeveer evenveel van. 
Maar echtgenoot en zoon vinden het machtig 
interessant en kijken leergierig mee over zijn 
schouder naar elle lange regels met cijfertjes 
en rare combinaties van woorden. Na twee
en een half uur lijkt het geregeld, kijken wij 
scheel van de ingewikkelde schermen en pakt 
hij opgewekt zijn spullen om te vertrekken. Als 
ik de volgende dag de computer aanzet, blijkt 
iMovie weer te bewegen en merk ik tot mijn 
vreugde dat een aantal zaken vlotter gaan. 
Slimme jongen hoor. Komt vast door mijn 
fruitrondje.
Monique Teeling

 COLUMN

Waar normaliter het ‘snelste asfalt van Noord-
Holland’ het strijdtoneel is voor de gemotori-
seerde twee- en vierwielers, wordt Circuit Park 
Zandvoort tijdens het Cycling Zandvoort-weekend 
het domein van de fi etsers. 
Het sportieve hoogtepunt van de derde editie van 
Cycling Zandvoort is de 24-uursrace voor ama-
teurwielrenners. De wedstrijd start op zaterdag 
13 juni om 12.00 uur en biedt de deelnemende 
teams niet alleen een bijzondere uitdaging om de 
endurance-race bij zowel dag, als nacht te trot-
seren, ook wordt er gereden door legendarische 
bochten als de Tarzanbocht en het Scheivlak. Er is 
bovendien een scholierenkampioenschap. De zes-
uursrace voor scholieren start tegelijkertijd met 
de populaire 24-uurs race van Cycling Zandvoort. 

Kinderen kunnen op hun eigen fi ets ook meedoen 
aan een wedstrijd. Bezoekers die nieuwsgierig 
zijn naar het comfort van een E-bike, kunnen 
op zondag 14 juni zeker veel plezier beleven op 
Circuit Park Zandvoort. Op een speciaal parcours 
van 1,5 kilometer kunnen veel verschillende E-
bikes gratis getest worden, van maar liefst dertig 
verschillende elektrische fi etsmerken uit verschil-
lende prijsklassen. Verschillende professionals 
zijn aanwezig voor advies en tips. Ook gelden 
speciale kortingen, wanneer men na een testrit 
besluit tot aanschaf van een nieuwe E-bike. Een 
deel van de opbrengst van deze dag gaat naar 
Stichting Sam. Er zijn geen speciale toegangs-
kaarten nodig. kijk voor meer informatie op 
www.cyclingzandvoort.nl.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Fietsen op het 
circuit

Het Werelderfgoed Podium in Amsterdam is dé 
startplek om kennis te maken met deze iconen 
van wereldformaat. Vanaf 1 juni wordt het 
Werelderfgoed Podium omgetoverd tot een kijk-
doos waarin een selectie van de huisvlijt uit de
huiskamers te zien is.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Hoorn schudt op zijn 
grondvesten
Op 31 mei: is het weer Hoorn Rock-’n-roll 
Sunday, tijd voor de petticoats en vetkuiven. 
Vanaf 14.00 uur kan iedereen gratis genieten 
van de sfeer en onvervalste rockabilly-
muziek in en om de twintig deelnemende 
cafés in de Hoornse binnenstad. Bekijk het 
programma en alle bijzonderheden op 
www.rocknrollhoorn.nl.
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Meer informatie? U bent van harte welkom
in onze showroom of bel ons!

* (elektrische) brommobielen/ invalidenwagens
* nieuw/ occasions
* onderhoud/ reparatie/ schadeherstel

Sieberg Minicars
Al jaren hét vertrouwde adres!

Kudelstaartseweg 92 * Aalsmeer * T. 0297 256 252 

ELEKTRISCHE

45 KM AUTO!!

www.siebergminicars.nl

Bij Vita kunt u terecht voor alle vragen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Meer informatie: 020 5 430 430 of
www.vitawelzijnenadvies.nl

• Persoonsalarmering: 020 5 430 452

• Algemeen (Jeugd) Maatschappelijk Werk: 0297 56 29 55

• Ontmoetingsgroepen voor vergeetachtigen 

 en hun verzorgers: 0297 53 35 40

• Odensehuis Amstelveen: 020 4 412 401

• Ouderenadvies: 0297 53 23 34

• Steunpunt Huiselijk Geweld / Ouderenmishandeling

 020 5 430 434

• Trainingen voor jeugd en volwassenen: 0297 56 29 55

• Wijksteunpunt t.b.v. activiteiten voor ouderen

 0297 56 72 09

Het aanbod van Vita is beschikbaar voor iedereen 
in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn.

De Duitse keizer Wilhelm II bevindt zich op het 
moment van de capitulatie bij zijn leger in het Bel-
gische Spa. Zoals vele monarchieën in Europa, valt 
ook de Duitse monarchie: Wilhelm II is niet meer 
welkom in zijn eigen land. De geallieerden zien hem 
als oorlogsmisdadiger en eisen zijn uitlevering. Van 
zijn legerleiding krijgt de keizer het advies uit te 
wijken naar het neutraal gebleven Nederland zo’n 
40 kilometer verderop. Wilhelm II vlucht en wacht 
op het treinperron van de grensplaats Eijsden op 
toestemming van de Nederlandse regering om door 
te reizen. De Nederlandse regering gaat hierover in 
spoedberaad en koningin Wilhelmina verleent hem 
politiek asiel. De Hohenzollerns blijken ver verwant 
aan de Oranjes. Een diplomatieke rel met de gealli-
eerden dreigt, maar blijft uiteindelijk uit. Graaf Van 
Aldenburg Bentinck ontvangt de Duitse keizer op 
Kasteel Amerongen, waar de keizer op 28 november 
1918 offi  cieel afstand doet van de Duitse troon.

‘Krappe woning’
Gezien de onduidelijke en instabiele politieke situ-
atie is het aanvankelijk de bedoeling dat Wilhelm 
maar enkele dagen in Nederland blijft. Na zijn of-
fi ciële abdicatie is dit vrijwel onmogelijk geworden. 
Wilhelm krijgt daarom in 1919 toestemming van de 
Nederlandse regering om defi nitief een eigen verblijf 
te kiezen. Zijn oog valt op Huis Doorn, dat hij aan-
koopt en drastisch laat verbouwen. In 1920 betrekt 
hij dit landgoed en laat 59 wagons vol met zijn per-
soonlijke bezittingen overkomen uit Duitsland om 
zijn nieuwe woning in te richten. Wie nu Huis Doorn 
bezoekt, ziet dat de inrichting precies zo is gelaten, 
zoals de Duitse keizer en zijn gevolg daadwerkelijk 
geleefd hebben. De tijd heeft stilgestaan, waardoor 

de bezoeker op Huis Doorn een goed beeld van het 
hofl even in de 19de eeuw krijgt. Wilhelm moest wel 
wat aan zijn nieuwe ‘krappe woning’ met 17 vertrek-
ken wennen. Hij was in Duitsland gewend aan zijn 
drie paleizen die soms wel 300 kamers besloegen. 
Zijn echtgenote, Victoria Auguste, met wie hij 7 
kinderen heeft, verblijft niet lang op Huis Doorn. 
Zij overlijdt in 1921 ten gevolge van een hartkwaal. 
Wilhelm hertrouwt in 1922 met de 30 jaar jongere 
prinses Hermine von Reuss, die zich tevens in Doorn 
vestigt. Victoria Auguste had een eigen kamer om 
te rusten met de portretten van hun kinderen, waar 
zij ook overleed. Deze houdt de keizer onveranderd 
in stand na haar dood. Hij verbiedt Hermine deze 
kamer te gebruiken en te betreden. Voor Hermine 
wordt een eigen vertrek om te rusten ingericht

Houthakken en in het zadel voor archeologie
en monologen
Wilhelm II volgt vanuit Doorn op de voet het nieuws 
en de ontwikkelingen in Duitsland. Hij heeft tot zijn 
dood in 1941 de hoop gekoesterd om als keizer ooit 
terug te keren. Aanvankelijk heeft hij sympathie 
voor de nationaalsocialisten, omdat hij denkt dat 
die de monarchie in Duitsland zullen herstellen. 
Na de machtsovername van Hitler wordt het hem 
echter langzaam duidelijk, dat Hitler zijn macht niet 
deelt. Ondanks dat Wilhelm ‘een keizer is zonder 
land’ in ballingschap, leeft hij volgens het keizerlijke 
protocol in zijn eigen wereld op Huis Doorn. In de 
eetkamer is de tafel nog steeds gedekt met het ser-
vies van de Koninklijke Porselein Fabriek uit Berlijn 
(nog opgericht door zijn voorvader Frederik de 
Grote van Pruisen met wie Wilhelm zich graag wilde 
meten). De keizer maakt gebruik van een speciale 

vork, waarmee hij ook kan snijden (Kaisergabel), 
vanwege zijn verlamde linkerarm waarmee hij sinds 
zijn geboorte kampt. Op foto’s en portretten wordt 
deze arm steevast gecamoufl eerd. Hoe belangrijker 
je als persoon voor de keizer was, hoe dichter je bij 
de keizer aan de dis zat. Wilhelm was een matige 
eter. Als hij uitgegeten was en zijn bestek neerlegde, 
verlangde het protocol dat iedereen aan tafel stopte 
met eten. Na het diner vertoefde keizerin Hermine 
met het vrouwelijke gezelschap in de ‘vrouwenka-
mer’, de keizer met het mannelijke gezelschap bracht 
de tijd door in de rookkamer. In deze rookkamer is 
een zetel te zien verhoogd met kussens. Daar zat 
de keizer op: zijn bezoekers mochten immers niet 
hoger zitten dan hij. Hier hield Wilhelm zijn eigen 
geschreven uitgebreide monologen voor zijn bezoe-
kers en discussieerde over allerhande onderwerpen. 
Naast deze monologen en het volgen van de ontwik-
kelingen in Duitsland, had Wilhelm een passie voor 
de archeologie. In het verleden reisde de keizer 
regelmatig naar het buitenland, onder meer naar 
zijn buitenverblijf op Corfu, om zijn hobby uit te 
oefenen. Boven in zijn werkkamer, de zogenaamde 
‘zadelkamer’ vanwege de opvallende stoel in de 
vorm van een zadel, werkt hij zijn monologen en 
archeologische onderzoeken uit. Een andere passie 
die hij buiten pleegt om in beweging te blijven, is 
het hakken van hout. Rond Huis Doorn vond daarom 
aardig wat ontbossing plaats en zijn aanzienlijk 
wat bomen met de keizerlijke hand geveld. Wilde 
Wilhelm een uitstapje maken binnen Nederland, dan 
was er toestemming vereist van de toenmalige Mi-
nister van Binnenlandse Zaken Kan. Zo was hij af en 
toe te gast op landgoed de Hartekamp in Heemstede, 
bij mevrouw C. von Pannwitz-Roth. Wilhelm ging 

Wilhelm II in Huis Doorn:

gevangene van zijn eigen werkelijkheid

er prat op dat hij verre verwantschap had met de 
Oranjes. Daarnaast was koningin Victoria van Groot-
Brittannië zijn grootmoeder en was tsaar Nicolaas 
II van Rusland zijn neef. Koningin Wilhelmina is 
echter nooit in Huis Doorn op bezoek geweest. Haar 
echtgenoot prins Hendrik, alsmede koningin Emma, 
prins Bernard en prinses Juliana bezochten dit wel.

Het overlijden van Wilhelm in 1941
Op 4 juni 1941, tijdens de Duitse bezetting in Neder-
land, overlijdt Wilhelm II op 82-jarige leeftijd aan de 
gevolgen van longembolie. Voor zijn overlijden had 
hij op het landgoed in Doorn een eigen mausoleum 
laten bouwen. Hij is daar bijgezet. De keizer liet bij 
het leven vastleggen dat hij pas in Duitsland mag 
worden bijgezet als de monarchie daar hersteld 
wordt. Daarnaast had hij in zijn wilsbeschikking 
aangegeven dat hij bij zijn uitvaart geen rouw-
kransen met hakenkruisen wenste. Deze wens werd 
compleet door Hitler genegeerd. Jaarlijks herdenken 
de directe nabestaanden van de keizerlijke familie 
het overlijden van Wilhelm II. Zij zijn de enigen 
die het mausoleum mogen betreden. Huis Doorn 
is opengesteld voor bezoekers en wordt in stand 
gehouden door vele vrijwilligers die ook een rond-
leiding verzorgen. Op dit moment is in het paviljoen 
tot 2018 de speciale tentoonstelling ‘Tusschen 
twee vuren’ te zien: over Nederland in WO 1 en de 
neutraliteitspolitiek. Huis Doorn is voor Nederland 
de offi  ciële herdenkingsplaats voor WO 1. Kijk voor 
meer informatie op www.huisdoorn.nl.
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het leven vastleggen dat hij pas in Duitsland mag 
worden bijgezet als de monarchie daar hersteld 
wordt. Daarnaast had hij in zijn wilsbeschikking 
aangegeven dat hij bij zijn uitvaart geen rouw-

Het is november 1918, het einde van WO 1. 
Europa is totaal ontredderd en in puin na een 
mensonterende en afmattende loopgravenoorlog 
van vier jaar. Het Duitsland van keizer Wilhelm II von 
Hohenzollern krijgt van de geallieerde overwinnaars 
alle schuld in de schoenen geschoven. Duitsland 
staat � nancieel aan de afgrond, er zijn veel 
gesneuvelden, veel terugkerende soldaten zijn 
invalide geraakt en anarchie dreigt. Snel wordt 
in Duitsland met hulp van de teruggekeerde 
legerkorpsen de Weimarrepubliek uitgeroepen.

gevangene van zijn eigen werkelijkheid

Vaar mee tijdens 
PreSail IJmond
Altijd al een keer willen zeilen op de zee? Dat 
kan tijdens PreSail IJmond op 15 en 16 augus-
tus. Vanuit de haven van IJmuiden vertrekken 
de Eendracht en de Morgenster voor een vier 
uur durende vaartocht. De Eendracht is Neder-
lands grootste gaff eltopzeilschoener, ook wel 
driemastschoener genoemd. De Morgenster is 
één van de markantste verschijningen van de 
Nederlandse chartervloot. Het is een dwarsge-
tuigd zeilbrik met stalen romp van bijna vijftig 
meter lang. De vaartochten op 15 augustus 
(Eendracht) en 16 augustus (Morgenster) duren 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tickets zijn te bestellen 
via www.presailijmond.nl/ticketshop.



Wat is er heerlijker dan sporten in het water? 
Bewegen in het water is goed voor het lichaam, 
omdat er geen belasting op de gewrichten is. 
Het is een ideaal voor het verbeteren van de 
conditie, het verhogen van de mobiliteit en het 
verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van 
gewrichten. Door regelmatig te zwemmen kunt u 
uw spierkracht behouden en zelfs opbouwen. En 
het is nooit te laat om te beginnen. Ook als u jaren 
niet gezwommen, heeft kunt u werken aan een 
gezonde geest en gezond lichaam als u vandaag 
nog begint. In Zwembad De Waterlelie kunt u da-
gelijks banen zwemmen, maar er zijn ook diverse 
sportgroepen waar u aan mee kunt doen. 
Op donderdagochtend is er een speciaal pro-
gramma voor de 50-plusser. Op vertoon van uw 
Aquasportpas kunt u onbeperkt meedoen aan 
de diverse sportgroepen op deze ochtend. Het 
programma start om 09.00 uur met AquaJoggen: 
met een wetbelt in het diepe water bewegen op 
muziek. Om 09.30 uur wordt AquaFitness gege-
ven: hierbij worden spierversterkende oefeningen 

Zwembad De Waterlelie: 

Donderdagochtend speciaal 
programma voor 50-plusser

gedaan met materialen. Om 10.15 uur wordt u 
geleerd hoe u uw zwemslagen kunt verbeteren 
(AquaTechniek). AquaGym begint om 11.00 uur 
in het warme water van het ondiepe bad. Aqua-
Gym wordt op muziek gedaan en is low-impact 
aerobics. Bij AquaRelax gaat het om ontspannen 
in extra warm water. Daarnaast is er uiteraard 
de hele ochtend de mogelijkheid om banen te 
zwemmen. 
Wilt u het een keer uitproberen? Koop dan een 
eenmalige proefl es (€8,20, voor 65+: €6,70) en 
ervaar hoe heerlijk het zwemmen en sporten in 
het water is. Meer informatie over openingstijden, 
tarieven, banenzwemmen en sportgroepen: www.
esa-aalsmeer.nl of bel 0297-322022.
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Meer informatie over openingstijden, tarieven, 
banenzwemmen en sportgroepen:

www.esa-aalsmeer.nl 
of bel 0297-322022

 Donderdagochtend = AquaVitaal
Een actieve sportochtend voor de 50-plusser

Programma:
09.00 - 09.30 uur: AquaJoggen > lopen in diep water met een wetbelt
09.30 - 10.00 uur AquaFitness > oefeningen met materialen
10.15 - 10.45 uur: AquaTechniek > leer beter zwemmen
11.00 - 11.30 uur: AquaGym > bewegen op muziek
11.30 - 12.00 uur: AquaRelax > ontspannen in extra warm water

Onbeperkt meedoen in de diverse sportgroepen op vertoon van uw Aquasportpas! 
En natuurlijk kunt u die ochtend ook banenzwemmen.

Zwemmen is goed voor iedereen:
✔  verbetert de conditie
✔  houdt de spieren en gewrichten soepel
✔  ontspannen door in te spannen
✔  het is gezellig!

Technische en praktische oplossingen kunnen uw last verlichten!
We moeten steeds langer thuis blĳ ven wonen, dat geldt voor ouderen,
mensen met een beperking, dementie, slechtziendheid en copd.

Wat heeft u nodig om veilig en comfortabel thuis te blĳ ven wonen?
We gaan in gesprek met u om samen de hulpvraag te bepalen: 

Aan wat voor aanpassingen kunt u hierbĳ  denken:
• zorg op afstand: melding bĳ  calamiteiten, ontlasten van de mantelzorger
• controle op afstand: zien wie er voor de deur staat, kĳ ken in de woning 
• toegankelĳ kheid  tot de woning: deur verbreden, drempels aanpassen 
• invloed van licht: voorkomen verstoring dag- en nachtritme
• keuken aanpassing: onder rĳ dbaar aanrecht, beveiligen fornuis
• badkamer aanpassen: thermostaat kranen, beugels, douchezitting
• aanpassing stoffering: vloerbedekking, automatische  gordĳ nen 

Voor meer informatie:
De Beĳ  elektra b.v. tel: 0297-561386 www.debeĳ .nl
Van Walraven b.v. tel: 0297-561312 www.walravenbv.nl

Langer 
zelfstandig 
thuis wonen!
UW comfort installateur helpt u!

Is het nog spannend, zo’n nieuwe show?
,,Het blijft spannend. Omdat je het nog nooit 
hebt gedaan. Je weet niet wat mensen ervan 
vinden. Ik kan makkelijk een avondvul-
lende show in mijn eentje brengen met alle-
maal nummers die ik heel goed ken. Maar een

Een nieuwe show van Ellen ten Damme betekent meer liedjes, fysieke uitdagingen 
en visueel spektakel. Want zolang de zangeres nog een spagaat kan doen, 
denkt ze er niet over om op een kruk liedjes te gaan zingen. Voor Thuis bij Ellen 
haalt de artiest alles uit de kast om haar publiek te entertainen. ,,Ik vind dat ik 
het verplicht ben aan mijn publiek om iets bijzonders neer te zetten.”
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,,Ik wil mijn publiek 
iets extra’s geven”

Thuis bij Ellen 

Thuis bij Ellen is tot en met 
7 juni te zien in theaters in 

Nederland en België.

Wandelen met een vuilniszak

Elk jaar bezoeken 100 miljoen toeristen de Euro-
pese Alpen en zij laten allemaal hun sporen achter 
in de vorm van afval. Er is een groeiende behoefte 
aan directe actie om vuil te verwijderen op deze 
populaire bestemmingen, maar ook bijvoorbeeld 
in Nederlandse natuurgebieden. Envirotrek 
vervult deze behoefte. Een wandeling door de na-
tuur, maar dan met vuilniszakken én grijpers. Dit 
jaar wordt Envirotrek voor de zevende keer in zes 
verschillende landen georganiseerd. De aftrap van 
het seizoen is op 24 mei in Noord-Wales in het Ver-
enigd Koninkrijk. Maar ook in Nederland is er de 
kans om mee te doen. Op 20 juni is het mogelijk in 
de Limburgse heuvels gaan schoonmaken en ver-
kennen tijdens een Envirotek in Landgraaf en vlak-
bij de hoogste duin van Nederland, in Schoorl, op 
28 juni. Het programma begint om 10.00 uur. De 
deelnemers lopen een wandelroute terwijl ze afval 
verwijderen uit de natuur. Rond 12.30 uur volgt 
als beloning een barbecue-lunch. De resterende 
middag wordt, indien gewenst, gebruikt om een 
outdooractiviteit uit te proberen. Reserveren via 
www.respectthemountains.com/envirotrek. Mee-
doen kost tien euro inclusief een T-shirt, de lunch 
en een outdooractiviteit. Kinderen zijn welkom en 
betalen vijf euro.

voorbeeld was. Heel vrij; ik kan doen wat ik wil 
doen. Het enige wat me nu bindt, is Arie. Ekster Arie 
is de inspiratiebron voor deze show. Hij woont bij 
mij, maar dat is tegelijkertijd een groot probleem. 
Je mag wettelijk gezien geen wilde vogels in huis 
nemen. Maar als ik hem drie jaar geleden niet had 
opgeraapt van de straat en had verzorgd, was hij 
doodgegaan. Zijn vleugel was beschadigd, waardoor 
hij niet goed kon vliegen. Hij was kansloos geweest 
als ik hem had losgelaten in de natuur. Ik herken zo 
veel menselijke aspecten in Arie.” 

Is dit je meest persoonlijke voorstelling tot nu toe?
,,Ik denk het wel. Dat kan ook niet anders, omdat 
ik het alleen doe. Sommige nummers zijn ook 
heel persoonlijk, die kunnen alleen maar door mij 
worden gezongen, denk ik. Het moet natuurlijk 
niet alleen maar over mezelf gaan, want het mag 
niet irritant worden. Dus het moet met de nodige 

humor. De show blijft altijd 
in ontwikkeling. Als een jas 
die je steeds beter gaat zitten. 
Ik zou het mezelf makkelijker 
kunnen maken door niet zo 
veel nieuwe dingen in een 
voorstelling te stoppen, maar 

dat wil ik niet. Ik vind dat ik het verplicht ben aan 
mijn publiek om iets bijzonders neer te zetten.”

nieuwe theatershow moet een nieuw verhaal zijn, 
een nieuw hoofdstuk. Nieuw is dat ik alleen op het 
podium sta, als een soort caba-
retier. Zonder band of mensen 
op de voorgrond. Daardoor is 
er wel meer ruimte voor impro-
visatie. Ik creëer een speeltuin 
voor mezelf. Enerzijds is het 
extraverter en vrolijker, ander-
zijds behandelt het serieuzere, volwassener thema’s. 
Grappig, ontroerend en melancholisch maar niet te, 
want ik wil dat mensen met een fi jn gevoel de deur 
uit gaan. Ik wil ze vermaken, maar niet zo dat het 
nergens over gaat.”
 
Je daagt jezelf weer uit, ook fysiek. Waarom?
,,Liedjes zingen op een barkruk lijkt me leuk, maar 
daarbij denk ik altijd: dat doe ik wel als ik 60 of 70 
ben. Dan lijkt het me prachtig, zitten op die kruk met 
een glas water erbij. Maar nu ik nog in een spagaat 
kan vallen, wil ik dat dan toch gebruiken. Mooie 
muziek is de basis, maar ik wil mijn publiek iets ex-
tra’s geven. Dat kan ook zo goed in het theater. Dus 
is er zeker een showelement. Ik doe iets met turnen. 
Een kleine fl ashback naar mijn jeugd. Ik vond mezelf 
toen ik zestien was al te oud voor turnen, haha. Kun 
je nagaan nu ik 47 ben; dat is echt hoogbejaard 
als het om turnen gaat. Ik train nu twee keer in de 
week. En ik ga niet alleen zelf de evenwichtsbalk op, 
maar ik heb ookeen liedje over oud-turnster Verona 
van der Leur, die nu webcampornoster is. Een ode 
aan haar.”

Thuis bij Ellen heet de voorstelling. Ben jij een huismus?
,,Nou, ik ben heel vaak weg vanwege mijn werk en 
dat vind ik ook leuk. Maar ik vind het net als ieder-
een heerlijk om zo nu en dan met mijn sloff en aan 
op de bank chips te eten, met de laptop op schoot en 
de televisie aan. Het publiek ziet in de voorstelling 
hoe ik thuis te werk ga, hoe ik optredens voorbe-
reid. Ik heb natuurlijk best een raar leven, vind ik 
zelf. Ik ben een soort Pippi Langkous, die ooit mijn 
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Regen op Bevrijdingsdag niet
de hele dag spelbreker!

Wilnis - Dinsdag 5 mei, Bevrijdings-
dag, begon zo mooi met blauwe 
luchten. Het Bevrijdingsvuur werd 
tijdens een zonovergoten moment 
door estafettelopers vanuit Wage-
ningen naar Wilnis dorp gebracht 
waarna burgemeester Maarten 
Divendal met een toorts het Be-
vrijdingsvuur in de schaal ontstak 
op het terrein voor de Ontmoe-
tingskerk in de Dorpsstraat. Ook 
de Dorpsloop met talrijke jeug-
dige deelnemers vanaf 4 tot 12 
jaar hield het droog. Maar tijdens 
de lunch/brunch op straat bij De 
Buurvrouw werd het allengs drei-
gender vanuit het westen waarna 
enorme plensbuien de ‘bewoners 
aan de maaltijd’ naar binnen of on-
der een deugdelijk tentdak deed 
schuilen. De geplande kinderspe-
len werden afgelast al hoewel veel 
kinderen op het grote springkus-
sen zich opperbest bleven verma-
ken. Kortom, iedereen bleef wel 
vrolijk en maakte er het beste van.
Maar rond half drie klaarde het 
op en liet de zon zich steeds va-
ker zien. Voor de organisatie hét 
moment om toch maar aan een 
vervolg van de kinderspelen te 
denken in de Dorpsstraat en een 
optreden van artiesten. Het zijn 
toch echte ‘diehards’ die er hoe 
dan ook op die dag nog wat van 
hebben weten te maken. Petje af! 
In Mijdrecht en Vinkeveen waren 
geen festiviteiten en dus was een 
aantal bezoekers vanuit die woon-
kernen naar Wilnis gekomen om 
te genieten van de gezelligheid, 
de plaatselijke activiteiten. Aan 
gezelligheid geen gebrek, dat had 
niet geleden onder de nattigheid. 
En de buitenactiviteiten werden 
weer nieuw leven in geblazen.
Zoals het spelletje ‘foute bingo’ 
op de terrassen en stoelendans en 
ringsteken buiten voor degenen 
die daar aan mee wensten te doen. 
Er stond echter een harde wind 
door de Dorpsstraat en dat vroeg 
om wat aanpassingen. Maar het is 
uiteindelijk toch nog een goed ge-
komen die middag.

Bijgaande afbeeldingen geven een 
impressie. Met dank aan de organi-
satie en inzenders van de foto’s!
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Cees Verweij pakt opnieuw 
hoofdprijs biljarten!
De Ronde Venen - De Donker-
eindse Biljart Vereniging uit Vinke-
veen heeft afgelopen week haar 12e 
kampioenschap gespeeld. De wed-
strijd ging conform de reglemen-
ten van de Vrijgemaakte Nederland-
se Biljart Bond over 40 beurten. Top-
favoriet Jan van Schie moest helaas 
vanwege ziekte verstek laten gaan. 
Jan van Schie had afgelopen weken 
in ’t Leeuwtje in Noorden bijna da-
gelijks gespeeld en getraind. Hij was 
rondom de jaarwisseling nog wezen 
trainen bij Ludo Dielis in het ver-
maarde Biljartcafé Tubbax te Deur-
ne. Helaas voor Jan betaalde alle 
trainingsarbeid zich niet uit. Cees 
Verweij zag zijn kans schoon en won 
voor de 5e keer in de clubhistorie 
het kampioenschap. Met een moy-
enne van afgerond 3 caramboles. 
Cees had daarbij alle geluk van de 
wereld, omdat Gerard van Schie tot 
de laatste beurt de koppositie aan-
voerde. Gerard vertrouwde weer op 
zijn oude wedstrijd keu en legde zijn 
speciaal door Raymond Ceulemans 
geprepareerde keu aan de kant. Ge-
rard nam in de laatste beurt teveel 
risico en verloor zijn voorsprong. 
Uiteindelijk werd Gerard tweede 
met een moyenne van net geen 3 
caramboles. Derde werd Ruud van 
der Vliet. Ruud had zich de afgelo-

pen weken laten inspireren door de 
bekende meervoudig wereldkam-
pioen biljarten Hans Vultink. Deze 
3-voudig wereldkampioen heeft een 
wereldrecord van 300 caramboles in 
één beurt. Ruud had de 3 wereld-
kampioenpartijen nagespeeld en 
dat betaalde zich uit met een moy-
enne van 2,7 caramboles. Good old 
Gert van Kreuningen had vanwege 
zijn lengte bewust zijn keu laten ver-
lengen, maar miste daardoor spelrit-
me en werd netjes vierde. Oud kam-
pioen Wim van Schie kwam slecht 
uit de startblokken en maakte nog 
veel goed. Hij kon Gert niet achter-
halen en eindigde op 2,5 carambo-
les. Hekkensluiter was verrassend 
de kampioen van vorig jaar, Kees 
Mooij. Kees miste vanwege druk-
ke werkzaamheden regelmatig trai-
ningen en daarmee het goede ge-
voel. Hij eindigde op 2,2 carambo-
les per beurt.
De zomeravondcompetitie is inmid-
dels gestart en de finale vindt plaats 
op 1 juli a.s. Deze slotwedstrijd 
zal bepalend zijn voor de promo-
tie of degradatie. Bij promotie mag 
de kampioen van de Donkereindse 
Biljartvereniging meedoen met de 
voorronden voor het open Belgisch 
Biljartkampioenschap op zaterdag 
23 mei a.s. individueel veteranen. 

Argon wint zonder 
inspanning van Elinkwijk
Mijdrecht - Argon heeft de laatste 
regulaire competitiewedstrijd tegen 
Elinkwijk met ruime cijfers gewon-
nen, de wedstrijd was al in de eerste 
helft beslist met drie treffers.
Ook de enige concurrent in 2A CSW 
deed wat het moest doen en bleef 
ook zonder puntverlies. Dit houdt 
in dat er een deze week een beslis-
singswedstrijd plaats vindt wie zich 
kampioen mag noemen, op neutraal 
terrein. De eerste helft presenteer-
de Argon het goed opgekomen pu-
bliek een aantrekkelijke wedstrijd, 
veel aanvallende acties en achterin 
zat het ook vandaag weer behoor-
lijk dicht. Al na een minuut knal-
de Soner Gedik hard op binnen-
kant paal en even later leverde een 
scrimmage voor het Elinkwijk doel 
net geen doelpunt op. Het was dui-
delijk dat Argon snel afstand wilde 
nemen van de Utrechtse ploeg. Na-
dat Mike Korssen namens Elinkwijk 
voorlangs het Argondoel had ge-
schoten was het dezelfde minuut 
wel raak voor Argon. Op aangeven 
van Epi Kraemer tekende Jesse van 
Nieuwkerk voor de 1-0. Na twintig 
minuten was Bas Pel ter plaatste 
toen keeper Ricardo de Keijzer een 
ingeschoten bal tegen het lichaam 
van Van Nieuwkerk schoot en Pel 
vervolgens in kon tikken 2-0. 

Fraaie actie
Argon wilde nog voor rust de doel-
puntenmarge verhogen, Stefan Ti-
chelaar schoot voorlangs en een 

omhaal van Bas Pel kon de kee-
per tot hoekschop verwerken. So-
ner Gedik verscheen vervolgens al-
leen voor de Elinkwijk goalie maar 
hij mikte te hoog. Nadat Korssen 
nog even Romero Antonioli test-
te was even later Epi Kraemer aan 
de andere kant aan een fraaie ac-
tie bezig, bij de achterlijn aangeko-
men zag hij toch kans om uit de-
ze moeilijke hoek te scoren. 3-0.Na 
de thee nam Argon duidelijk gas 
terug en speelde voorzichtig naar 
het eindsignaal. Toch kwamen er 
wel een paar mogelijkheden, Wilco 
Krimp kwam een teenlengte te kort 
na aangeven van Stefan Tichelaar 
en na een hoekschop van Tichelaar 
kopte Dennis Filippo over het doel. 
Elinkwijk mocht af en toe wat terug 
doen. Manders knalde van dichtbij 
hard in maar in handen van Antoni-
oli en een afstandsschot van De Ko-
ter ging voorlangs. Drie verse krach-
ten maakten vervolgens bij Argon 
ook hun speelminuten: Riad Lilipa-
ly, Floris Mulder en Lorenzo Zorn. 
Een schot van Epi Kraemer kon door 
keeper De Keijzer met de vingertop-
pen onschadelijk worden gemaakt 
en Riad Lilipaly schoot naast. Twee 
minuten voor tijd was er weer zo’n 
snelle actie van Riad Lilipaly over 
links, hij legde vanaf de achterlijn 
de bal terug op Soner Gedik die de 
aanval verzilverde 4-0. Een verdien-
de en gemakkelijke overwinning 
voor Argon. 
Foto: sportinbeeld.com

CSW B2 Kampioen!
Wilnis - Overtuigd gewonnen met 5-0 tegen Zuidvogels B2. Met één gelijk 
spel en verder allemaal overwinningen waren ze al onverslaanbaar. Noah, 
Jim, Hidde, Jelle, David, Timo, Jonathan, Bas, Richard, Kimo, Ruben, Robin 
(Loris, Timon en Danny) Van harte gefeliciteerd! De jongens kunnen terug 
kijken op een leuk en sportief voetbalseizoen, mede dankzij het leiderschap 
van Anco en de trainingen van Frans!

CSW wint ook laatste 
competitiewedstrijd
Wilnis - Onder moeilijke omstan-
digheden, voornamelijk door het 
nogal hobbelige grasveld en veel 
wind, trad CSW in Nijkerkerveen aan 
tegen Veensche Boys die al zeker is 
van deelname aan de nacompetitie. 
Door blessures ontbraken Marciano 
Kastoredjo, Terence van der Linden 
en Jay Klaas Wijngaarden en door 
een schorsing Nick van Asselen. 
Vincent Wens, Matthijs Uytewaal, 
Elroy Baas en Bram Bode stonden 
daarom vanaf het eerste fluitsig-
naal aan de start. De moeilijkheids-
graad lag nog het meest in de span-
ning om geen punt te mogen verlie-
zen. Naaste concurrent Argon heeft 
een identiek aantal punten en moest 
met diezelfde spanning omgaan in 
hun thuiswedstrijd tegen Elinkwijk. 
De nervositeit was van de gezichten 
van de spelers en van het zwakke sa-
menspel af te lezen. Het lukte amper 
om de bal drie passes achter elkaar 
binnen de ploeg te houden. Deson-
danks kwam CSW binnen 6 minuten 
op voorsprong toen linksbuiten Da-
ve Cornelissen de bal gelukkig mee-
kreeg en van de rand van het zes-
tien meter strak en laag via de bin-
nenkant paal het doel inwerkte. De-
ze snelle 0-1 bracht vanzelfsprekend 
een zucht van verlichting bij spelers, 
begeleiders en in grote getale mee-
gereisde supporters. Het spel werd 
er echter niet veel beter op. Veen-
sche Boys kreeg drie corners achter 
elkaar, waarbij een inzet na de laat-
ste corner bovenop de deklat be-
landde. Bram Bode kon een paar mi-
nuten later een halve omhaal niet de 
juiste snelheid meegeven om het de 
keeper van Veensche Boys moeilijk 
te maken. Diezelfde Bram Bode luk-
te het in de 27e minuut wel om zijn 
status als goaltjesdief waar te ma-
ken door een goed genomen corner 
van Elroy Baas snoeihard in te kop-
pen, 0-2. Deze goal gaf nog meer 
verlichting dan de eerste, want een 
marge van twee doelpunten is toch 
een stuk aangenamer om de kleed-
kamer in te gaan na het rustsignaal.

Tweede helft
De tweede helft werd aangevan-
gen zonder wissels. Bram Bode liet 
al heel snel na de hervatting zijn te-
genstander de hielen zien, waar-
bij het maximaal haalbare een cor-
ner bleek. De opgerukte Elroy Baas 
schoot van iets meer dan 16 meter 
recht op de keeper af, wat ook niet 
meer dan een corner opleverde. In 

de 50e minuut was het echter wel 
weer raak; Bram Bode passte vanaf 
de rechterkant op spits en aanvoer-
der Vincent van Hellemondt, die de 
keeper met een schuiver wist te ver-
schalken. Het laatste tikje van Dave 
Cornelissen was net na de doellijn, 
zodat de 0-3 op het conto van Vin-
cent geschreven kon worden. Geen 
vuiltje meer aan de lucht zou je den-
ken. Niets was minder waar. Uit het 
niets kreeg de beste aanvaller van 
Veensche Boys een kans om over de 
veel te ver uit zijn doel gekomen Jor-
dy Wens te lobben, wat door de te-
genwind ook doeltreffend bleek, 1-3. 
Er was nog meer dan 35 minuten te 
spelen, dus zocht Veensche Boys de 
aanval op. 

Ze konden het Jordy Wens niet 
vaak moeilijk maken, terwijl CSW 
af en toe met een venijnige counter 
trachtte de achterstand onoverbrug-
baar te maken. De harde meewind 
zorgde er veelvuldig voor dat de die-
pe ballen niet te belopen waren voor 
de aanvallers. In de 70e minuut was 
het wederom Bram Bode die dicht-
bij een doelpunt was. Dit keer trof hij 
de lat. Coach Dennis Sluijk besloot 
om de snelle Justin Blok in te bren-
gen voor Dave Cornelissen, later ge-
volgd door Menno van der Leeden 
voor Sander Kunkeler. Er ontston-
den nog wel mogelijkheden, en ver-
rassenderwijs het meest voor ver-
dediger Elroy Baas. Eerst schoot hij 
een vrije trap vanaf 18 meter recht 
op de keeper af, daarna draaide hij 
een corner bijna in 1 keer het doel 
in. In blessuretijd werd het toch nog 
heel even spannend. Nadat Vincent 
van Hellemondt een goede com-
binatie van beide invallers Menno 
van der Leeden en Justin Blok niet 
kon afronden, lukte dat Veensche 
Boys wel toen een bal geheel onver-
wacht midden in het strafschopge-
bied voor de voeten van een speler 
viel, die niet aarzelde en de 2-3 op 
het scorebord wist te zetten. De laat-
ste paar minuten was vooral voor al-
le mensen die CSW een warm hart 
toedragen zwaar, de overwinning 
kwam niet echt meer in gevaar. Ar-
gon wist de thuiswedstrijd tegen 
Elinkwijk ook drie punten veilig te 
stellen, zodat op woensdagavond 13 
mei in Uithoorn bij Legmeervogels, 
Argon en CSW onderling uitmaken 
wie rechtstreeks promoveert naar 
de 1e klasse en wie daarvoor verder 
mag strijden in de nacompetitie. 

Hans van Breukelen trots 
op zijn zoon Brooklyn 
Mijdrecht - Brooklyn is de zoon 
van Hans van Breukelen en Hans 
is een vrijwilliger die zich al jaren 
heel intensief inzet voor Argon. Sa-
menmet een ploegje andere vrijwil-
ligers maakt hij de kleedkamers el-
ke keer weer schoon en zorgt hij er 
op maandag ook voor dat de troep 
rond de velden weer wordt opge-
ruimd. Maar Hans heeft een voort-
schrijdende ziekte die het normale 
leven steeds moeilijker maakt. Toen 
hij hoorde dat zijn zoon Brooklyn 
pupil van de week zou wordenbij de 
laatste competitiewedstrijd tegen 

Elinkwijk, werd hij erg emotioneel 
en stonden de tranen in z’n ogen, zo 
leuk vond hij dit. Hans is een echte 
Utrechter en was samen met zijn va-
der vroeger ook vaak op de velden 
van Elinkwijk te vinden. Dit maakte 
deze wedstrijd bijzonder voor hem. 
En Brooklyn…die genoot van een 
schitterende opkomst en vol over-
tuiging dribbelde hij vanaf de aftrap 
over het veld om vervolgens met een 
strak schot in het doel het sein te 
geven voor een fraaie wedstrijd met 
veel goals.
Foto: sportinbeeld.com

Sport gratis in juni bij GVM’79
Mijdrecht - GVM’79 is een actieve 
gymnastiekvereniging in Mijdrecht, 
waar in veel verschillende discipli-
nes en leeftijdsgroepen les gege-
ven wordt. Voor de kleuters (2 t/m 6 
jaar) is er het beweegdiploma of de 
kleutergym. 
Het beweegdiploma is een leuke 
lessenserie waarin kinderen breed 
geschoold worden in hun motori-
sche vaardigheden. Een prima voor-
bereiding op de komende sportcar-
rière! Vanaf 5,5 jaar kunnen kinde-
ren bij GVM starten met recrea-
tief turnen. Zowel voor de jongens 
als voor de meisjes zijn er groe-
pen, waar zij hun specifieke toestel-
len trainen! De talentvolle kinderen 
uit de regio kunnen doorstromen 
naar het plusuur of naar de selec-
tiegroep turnen. Naast het reguliere 
turnen bied GVM’79 acrogymnas-
tiek (bekend van Superkids en Hol-
lands Got Talent)! Een spectaculai-

re sport waarbij je samenwerkt om 
allerlei torens te bouwen en salto’s 
van elkaar af te maken. De sport kan 
gestart worden vanaf 6 jaar en lang 
worden volgehouden. Kinderen die 
van springen, trampolines en salto’s 
houden kunnen zich uitleven tijdens 
het springuur op maandagmiddag. 
Kortom GVM’79 bied voor alle leef-
tijden actieve en uitdagende lessen. 
Om iedereen kennis te laten maken 
met onze vereniging is er altijd de 
mogelijkheid om 2 gratis proefles-
sen te volgen. En nu hebben ze daar 
een extra actie bij! Meldt je voor de 
zomervakantie aan bij GVM’79 en 
betaal tot de zomervakantie geen 
contributie! Ze trainen door tot de 
schoolvakantie van de scholen in 
Mijdrecht! 

Kijk snel op www.gvm79.nl voor de 
specifieke voorwaarden en voor het 
lesrooster! Tot snel in de gymzaal!

Atlantis ten onder in rechtstreeks 
duel om degradatie

Zomer-bridgedrive 
Mijdrecht

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 thuis tegen KIOS 1 uit 
Nieuw-Vennep. Beide ploegen had-
den elkaar dit seizoen al drie maal eer-
der ontmoet. Er werd echter maar een 
keer gewonnen van de tegenstanders. 
Ook deze zaterdag kon er uiteindelijk 
niet gewonnen worden. En zo ging de 
tegenstander er met de winst vandoor 
met een stand van 6-10. In de eerste 
helft was het vooral KIOS wat domi-
neerde, beide ploegen hadden zeer 
veel last van de wind die over het veld 
van Atlantis waaide. Dit resulteerde 
dan ook in een matige score in de eer-
ste helft. Atlantis kon het spel niet vin-
den, wat resulteerde in slechte worpen 
en weinig kansen tijdens de wedstrijd. 
De afspraken om het spel te maken 
werden ook niet nagekomen. KIOS zat 
beter in de wedstrijd, waarbij de spe-
lers van Atlantis dit totaal niet hadden. 
Hiermee kon KIOS ook uitlopen naar 
een ruststand van 3-6.

Duidelijk
Tijdens de rust werd goed duidelijk 
gemaakt dat het zo niet zou moeten 
gaan. Er werd te weinig voor elkaar 
gewerkt en afspraken werden niet na-
gekomen. Dit moest de tweede helft 
een stuk beter gaan. 
De afspraken werden in de tweede 
helft een stuk beter nagekomen, maar 
echter resulteerde dit niet in doelpun-
ten. Met nog een kwartier te spelen 
werden vier wissels ingebracht. Dit le-
verde een wat actiever beeld op van 
de wedstrijd. Atlantis was deze wed-
strijd niet scherp genoeg. Wil het in de 
tweede klasse blijven spelen volgend 
jaar, dan zal er volgende week gewon-
nen moeten worden van GKV. We ho-
pen dat iedereen volgende week At-
lantis 1 komt aanmoedigen om de 
ploeg naar een overwinning te hel-
pen. Dit zullen ze hard nodig heb-
ben. De wedstrijd wordt om 16.00 ge-
speeld op het kunstgras van Atlantis 
te Mijdrecht.

Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) organiseert weer de 
gezellige zomer-bridgedrive over ze-
ven (7) maandagavonden. De drives 
worden gehouden in het Veenwei-
de zwembad, Ontspanningsweg 1, te 
Mijdrecht. Er wordt gespeeld in drie 
lijnen. Indeling vindt plaats tijdens de 
inschrijving aan de zaal vanaf 19.00 
uur. U hoeft niet per se een gevor-
derd/ervaren bridger te zijn om mee 

Overtuigende overwinning 
van Atlantis 2
Mijdrecht - Zaterdag 9 mei stond 
Hebbes 2 op het programma van het 
tweede team van Atlantis. Het door 
Rabobank gesponsorde Atlantis, 
had vorige keer met 3-17 gewonnen. 
De grote concurrent van Atlantis, 
DKV uit IJmuiden, had verloren van 
Hebbes en daarom werden de spe-
lers van Atlantis nog even flink op 
scherp gezet. In de aanval begon-
nen: Berry de Jong, Maarten Hel-
sloot, Cynthia Sassen en Lisanne van 
Doornik. In de verdediging begon-
nen: Kristian Geerdinck, Timo Jon-
gerling, Wendy Kentrop en Chantal 
Poolman. Het eerste doelpunt kwam 
op naam van Hebbes, maar Atlantis 
had heel veel kansen. Omdat er heel 
veel kansen waren, was het verleide-

lijk om ze allemaal te nemen, maar 
het doel was om de juiste kans te 
benutten. De doorloopballen vlogen 
om de oren bij Hebbes, maar de-
ze gingen er vaak niet in. Uiteinde-
lijk werden de kansen toch benut en 
stond het 9-4 met rust. In de twee-
de helft was het de taak om de con-
centratie vast te houden en de sco-
res uit te bouwen. Hebbes scoorde 
nog 4 doelpunten, maar Atlantis was 
beduidend beter en scoorde 7 doel-
punten waarvan voornamelijk af-
standschoten. Atlantis won overtui-
gend met 16-8. De volgende wed-
strijd wordt ook thuis gespeeld. A.s. 
zaterdag 16 mei komt Vlug en Vaar-
dig 2 op bezoek om 14.30 uur op het 
sportpark aan de Hoofdweg.

te doen. Gezelligheid staat voorop. 
Kom naar de BVM-zomer-bridge-
drives. De drives vangen aan om 
19:45 uur. Inschrijfgeld per paar e 
6,-- De eerste speelavond maandag 
1 juni 2015. De volgende zijn: 8 juni, 
15 juni, 22 juni, 29 juni , 6 juli en 13 
juli. 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 degene 
die) met het hoogste gemiddelde is 
geëindigd aan het slot van de zomer 
– competitie en alle avonden heeft 
gespeeld. Inschrijven kan alleen op 
de speelavonden. Veel plezier.

Minipolo toernooi 28 mei
Regio - De waterpolo afdeling van 
ZPV de Amstel organiseert een mi-
nipolo toernooi voor alle kinderen 
uit de buurt in de leeftijdscategorie 
10-14. Onder leiding van professio-
nele scheidsrechters zullen er wed-
strijdjes waterpolo gespeeld wor-
den op elk niveau in het Veenwei-
debad te Mijdrecht. Dit evenement 
zal donderdagavond 28 mei  plaats-
vinden. Alle kinderen, wel of geen 
lid van ZPV de Amstel, wel of geen 
ervaring met waterpolo kunnen mee 
doen met dit evenement. Wel is mi-
nimaal een zwemdiploma A van be-
lang. Als ouder bent u natuurlijk ook 
van harte welkom om uw kind aan 
te moedigen, er is genoeg ruim-
te in het zwembad.  De avond zal 
om 18:15 starten in het Veenweide-

bad met een korte uitleg. Als u de 
hoofdingang van Optisport binnen 
loopt, kunt u rechts van de receptie 
door een deur naar het zwembad. 
Van 18:30 tot 19:30 worden de wed-
strijdjes gespeeld in de verschillen-
de categorieën. Om 19:45 zal het 
toernooi afgesloten worden in het 
clubhuis met een drankje en wat 
lekkers. Het enige wat je mee hoeft 
te nemen is een zwembroek of bad-
pak en een handdoek. Opgeven? 
Stuur een e-mail naar waterpolo@
zpv-de-amstel.nl en vermeld daarin 
de na(a)m(en) van de deelnemer(s) 
met leeftijd en een e-mailadres. De 
inschrijving sluit op zaterdag 23 mei. 
25 mei zal er nog een e-mail uitgaan 
naar alle deelnemers met de laatste 
informatie

Duivenvereniging 
P.V. Rond de Amstel
Regio - Gelost om 09.30 de Dui-
ven gingen op een rap tempo naar 
Huis om dat er een harde ZW Wind 
stond de duiven hadden hem pal op 
de staart bij thuiskomst moesten de 
Duiven 
Even kijken hoe ze moesten landen 
zo hard was de wind. De eerste duif 
werd geklokt om 12.06 door kees 

Roelofsen 1 de tweede duif 12.07 
peter Bosse 2 derde duif H.C Pot-
huizen 3. Er waren op deze Vlucht 
401 duiven ingekorfd en 11 Deel-
nemers. 
Aanstaande donderdag. Inkorven 
voor de 2 midfondvlucht 

Eind stand
1 Kees Roelofsen, 2 Peter Bosse, 
3 H. C. Pothuizen, 4 H. Half, 5 Th. 
Kuylenburg, 6 R. den Boer, 7 M. v.d 
Hoort, 8 P.J. van Schaik, 9 H. Hen-
driks, 10 J.A.G. Hendriks
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ABC Bridgeclub
Regio - Op donderdag 7 mei speel-
den we met wat minder leden dan 
in de competitie strijd. Dit kan deels 
komen doordat er voorjaarsvakantie 
was of dat men nog even een time 
out nam van de competitie inspan-
ning. Wat ook de reden ervan was 
deed niet af aan de gezelligheid. Het 
was vrij bridgen hetgeen inhoudt dat 
het er nu alleen maar omgaat hoe 
hoog je eindigt. Vaak gokje iets ho-
ger dan je anders zou doen  en dan 
ontstaan er  leuke scores . Dat geeft   
plezier en daar gaat het ook om in 

het verenigingsleven. In de A lijn wa-
ren Jan en Lenny eerste met een 
mooie score van  59,03% op de twee-
de plaats eindigden Ada en Roe-
lie met 54,17% goed gedaan meis-
jes, op de derde plaats Henny en Lu-
cas met 52,78%  prima. In de B lijn  
waren  Wies en Marthe eerste met 
een super score van 61,98%  Bra-
vo!   tweede werden Miep en  Made-
lon met 57,81% weer niet slecht hoor, 
er was een gedeelde derde plaats, te 
weten Jan en Lyda en Ank en Lotte 
met  55,21% ook mooi hoor. 

UWTC dame rijdt sterk in 
Marianne Vos classic

Reünie Oud leden Uithoorns 
Conditie Centrum

Regio- Zaterdag 9 mei heeft Lore-
na Wiebes de Marianne Vos classic 
gereden in Wijk bij Aalburg, 2 ron-
des van ongeveer 29 km. Ongeveer 
70 nieuweling meisjes stonden aan 
de start. Na ongeveer 20 km brak 
het peloton en ontstond er een kop-
groep van 9 waar Lorena bij zat, dat 
werden er later 8. Door de wind was 
het een zware wedstrijd. De kop-
groep werkte goed samen en de 
voorsprong liep uit tot 1 minuut 50. 
Ongeveer 1.5 km voor de finish de-
marreerde iemand en wist die voor-
sprong te houden. Lorena won de 
sprint van de overige 7 renners en 
hiermee pakte deze Mijdrechtse da-
me dus een 2e plaats in een klas-
sieker!

Flevotour voor de nieuwelingen
De nieuwelingen gingen op zater-
dag om 10:00 uur van start in een 
smalle winkelstraat van Kampen 
met een peloton van 170 renners. 
Sven Nijhuis, Stijn Ruijter en Menno 
van Capel stonden bij de start onge-
veer in het midden. Tijdens de neu-
tralisatie kon Menno goed naar vo-
ren rijden en kwam tot de 2e rij. Na 
een lange, rechte weg met veel zij-
wind was het peloton in stukken ge-
broken. Menno zat goed van voren 
en reed in de kopgroep van 30 man. 
In de laatste 15km brak de kop-
groep in stukken en kwam Menno 
in het 3e groepje terecht. Hij werd 
in de sprint uiteindelijk 14e. Sven en 
Stijn reden de hele wedstrijd veel 
op kop in het peloton. Sven wist op 
het einde nog weg te rijden en werd 
31e. Stijn eindigde netjes in het pe-
loton en kwam tot een 50e plaats.

Criterium Zevenhuizen
En de nieuwelingen Sven Nijhuis en 
Menno van Capel gingen ook zon-
dag weer op koers, met de klassie-
ker van gisteren nog in de benen. 
Zij stonden aan de start in Zeven-
huizen. Bij de start ging het meteen 
heel hard, waardoor het halve pelo-
ton er al af lag na drie rondes. Men-
no en Sven reden beide lekker aan-
vallend en waren samen ook nog 
een paar rondes ontsnapt uit het 
peloton. Beide wisten ook nog een 
premie op te strijken en in de sprint 

een 11e plaats voor Sven en een 12e 
plaats voor Menno.

Bergomloop van Simpelveld
Junior Bart de Veer reed op moeder-
dag de bergomloop van Simpelveld. 
Eén van de zwaarste klimkoersen in 
Nederland. Iedere ronde van 5.6 km 
de beklimming van de Huls, een km 
lange klim met een stijgingspercen-
tage van ongeveer 8%. Na 4 ron-
des was het peloton al uitgedund 
naar ongeveer 30 renners (van de 
75 op de startlijst). Lange tijd was er 
een groep van 7 renners vooruit, en 
Bart zat in de achtervolgende groep. 
Toch kwam alles weer bij elkaar. Eén 
renner wist weer weg te komen en 
de koers te winnen. Bart reed in de 
eindsprint naar plaats 16 en pakte 
hiermee punten voor de klimmer-
strofee.
Interclub jeugdwedstrijd in Woerden
Ook de beginnende jeugdleden rij-
den regelmatig een wedstrijd, na-
melijk de interclubs. Op Moeder-
dag gingen zij naar Woerden. He-
laas zijn nog niet alle uitslagen be-
kend, maar er was winst voor Esmee 
de Rijk bij cat 1-2. Bij cat 5-6 was 
er een 5e plaats voor Sven Busker-
molen en bij cat 7 die gecombineerd 
met de nieuwelingen rijden was er 
een 7e plaats voor Ian vd Berg. Ook 
Niels Kramer reed in deze categorie 
mee in het peloton. Naast het ple-
zier op de wekelijkse training heb-
ben de jeugdleden het ook gezellig 
tijdens de interclubwedstrijden. Met 
elkaar op wedstrijd, daar worden ze 
sterk van!

Veteranen 60+
De UWTC renners Ben De Bruin, 
John Tromp en Guus Zantingh wa-
ren op moederdag naar het oosten 
van het land afgereisd om daar te 
starten in de Scharenborg wieler-
ronde van Eibergen voor veteranen 
60+ . Dit is een wedstrijd over 63 km 
op een mooie omloop van 7 km. De 
wedstrijd werd gewonnen door Aat 
Kool uit Loosdrecht voor Joop Rib-
bers uit Groenlo. John Tromp sprint-
te naar een 9e plaats net voor Guus 
Zantingh die als 10e eindigde, Ben 
de Bruin klasseerde zich als 14e in 
dit sterke renners veld.

Uithoorn - Het is alweer 10 jaar 
geleden dat het UCC overging in 
PLUX. Maar vergeten is men het 
UCC echter nog niet. Het was het 
eerste Fitnesscentrum in de regio 
dat op zaterdag 12 juni 1982 haar 
deuren opende voor het publiek. 
Het begon klein met alleen kracht-
sport. Maar al snel deed aerobic zijn 
intrede. Na 2 jaar jaar was het reeds 
te klein en werd er uitgebreid met 
een grote fitnesszaal en een aparte
Aerobiczaal. De bar en receptie wa-
ren al snel te klein en werd verplaats 
naar de begane grond. Gedurende 
24 jaar was het een begrip in de re-
gio en was voor velen tevens de ont-
moetingsplek. Vele vriendschappen 
en relatie’s zijn er in die jaren ont-
staan. Dat kwam mede omdat er 
ook veel andere activiteiten werden 
georganiseerd, zoals feesten in het 

UCC en ook in Vinkeveen op een ei-
land. Ook met de bus naar Haarlem 
om te Bowlen. Later volgende uit-
stapjes naar de Ardennen, Frank-
rijk, Noorwegen en Engeland. Dus 
er gebeurde veel meer, waardoor 
er een sterke binding ontstond tus-
sen de sporters. Gedurende de af-
gelopen 10 jaar bleek er een be-
hoefte te bestaan van oud UCC-le-
den om weer eens bij elkaar te ko-
men en oude herinneringen op te 
halen. Velen hebben reeds kenbaar 
gemaakt aanwezig te zijn. Ter ge-
legenheid van dit feit is er op zon-
dag 31 mei 2015 een reunie voor-
oud leden UCC in PLUX aan de Jo-
han Enschedeweg te Uithoorn. Van 
13.00 - 17.00 uur. Voor de oud UCC 
leden die aanwezig willen zijn ge-
lieve dit door te geven via email:  
RobDrenth@cs.com

De Vinken 4 nu ook 
veldkampioen

Kwinkslag Vinkeveen doet 
mee met Juni Beweegt

Verdiende derde plaats voor 
JDC van Showballet Nicole

Vinkeveen - Het vierde senioren-
team van De Vinken is er ook op het 
veld in geslaagd om onbedreigd het 
kampioenschap in de wacht te sle-
pen. Iets wat tot lang na de wedstrijd 
van afgelopen zaterdag nog uitge-
breid werd gevierd. De Vinken was 
nogal zoekende aan het begin van de 
wedstrijd. Zeker door de harde wind 
was het zoeken naar de juiste sco-
ringskansen. Toch zou al vrij snel een 
doelpunt vallen via Luka van der Vliet, 
een afstandsschot ging raak 1-0. Het 
volgende doelpunt kwam op naam 
van Bart Verlaan, die goed afving en 
direct kon scoren, 2-0.  Het twee-
de aanvalsvak had beduidend meer 
moeite om tot scoren te komen, Ov-
vo kon iets terug doen: 2-1. Na vele 
doelpogingen kon de thuisploeg ein-
delijk het derde doelpunt toevoegen 
3-1. Een kansje van Johan Kroon ging 
raak.  De Vinken 4 was beduidend 
beter dan de tegenstander. Ovvo kon 
goed mee korfballen, maar kwam 
toch op een 4-1 achterstand, door 

een doorloopbal van Thera Huizinga. 
Marcel SintNicolaas werd vervolgens 
onreglementair afgestopt en Verlaan 
scoorde de strafworp, 5-1. De wed-
strijd was niet bijster interessant en 
bevatte weinig hoogtepunten; dit zal 
mede door de wind gekomen zijn. 
Een doorloopbal van de jarige Wilma 
Hoogendoorn, en de stand ging naar 
6-2. Ook Zoë van Dasler scoorde een 
doorloopbal en de ruststand werd zo 
naar 7-3 getild. 

Na de rust
Na rust ging De Vinken met de vol-
gende spelers/sters het veld in: ·Aan-
val: Bart Verlaan, Wichert Brommer, 
Ingrid Hagenaars en Thera Huizinga 
Verdediging: Jimmy de Koning, Mar-
co Griffioen, Wilma Hoogendoorn en 
Reni Lommers. De thuisploeg begon 
direct goed aan de wedstrijd; Jimmy 
de Koning rondde een doorloopbal 
flitsend af, 8-3. Een afstandsschot van 
Ingrid Hagenaars en de stand ging 
naar 9-3. Een mooie dieptebal van 

Vinkeveen - Wat gezonde lichaams-
beweging, ontspanning en gezellig-
heid, daar heeft iedereen behoef-
te aan. Badmintonvereniging Kwink-
slag te Vinkeveen biedt je dit alle-
maal als deelnemer aan “JUNI BE-
WEEGT” Elke donderdagavond, de 
gehele maand juni van 19.30 – 22.30 
uur, bent u van harte welkom bij on-
ze vereniging om te komen badmin-
tonnen op uw eigen niveau. 
Voor 10 euro een maand lang be-
wegen wie wil dat nou niet? Dat kan 
met de Junibeweegtpas. U kunt de 
pas bestellen op de website www.ju-
nibeweegt.nl Klik op Aanmelden om 

de pas te bestellen (zie linker kolom)
en betaal 10 euro met iDeal. Vervol-
gens krijgt u een e-mail en kunt u de 
Junibeweegtpas uitprinten. Ook zijn 
de passen á contant te koop bij Tym-
paan-De Baat in Mijdrecht en Ab-
coude. Kom gewoon op een donder-
dagavond langs in Sporthal De Boei, 
Kerklaan 32 in Vinkeveen! Sportieve 
kleding en zaalschoenen is genoeg 
om deel te nemen aan deze avonden. 
Wij zorgen wel voor een racket. JUNI 
BEWEEGT wordt georganiseerd door 
Spel en Sport DRV in opdracht van 
de gemeente De Ronde Venen. Meer 
info op www.bvkwinkslag.nl

Mijdrecht - Afgelopen zondag vond 
de allerlaatste voorronde plaats voor 
het Nederlands Kampioenschap van 
Shell We Dance. Al eerder behaal-
de JuudsDanceCrew van showbal-
let Nicole een derde plaats, maar om 
toch nog wat hoger in de ranking te 
komen deden zij nog een keer mee. 
Want het hoogst behaalde cijfer telt 
uiteindelijk. Dit keer niet al te vroeg 
naar Wageningen, omdat het deel-
nemersveld erg groot was had de 
organisatie de ochtendwedstrijd in 
tweeën gedeeld. Categorie twee 
show moest om half een aantre-
den en hierin deed deze groep mee. 
De meiden hadden er erg veel zin in 
en al gauw waren ze aan de beurt. 
Erg zelfverzekerd gingen ze klaar 

staan en vol enthousiasme brach-
ten ze hun B-mix. De choreogra-
fie klopte, hun uitstraling, de timing, 
de kleding, alle plekken kortom het 
was een compleet plaatje. Dit vond 
de jury ook, want in dit sterke deel-
nemersveld werden zij beloond met 
een derde plaats! Nu afwachten of 
het cijfer hoog genoeg is om door te 
mogen naar het NK, maar deze be-
ker pakken ze niet meer af, gefelici-
teerd meiden! Mocht u nieuwsgierig 
geworden zijn, op 7 juni is de eind-
show van Nicole in het Crown The-
ater, hier kunt u deze en nog vele 
andere groepen komen bewonde-
ren. De kaartverkoop start op zater-
dag 16 mei om 10.00 uur in de dans-
school, wie weet tot ziens!

Vlnr staand: Peter van Asselen, Marcel SintNicolaas, Monique Kroon, Marco 
Griffioen, Diana van Dasler, Zoë van Dasler, Wichert Brommer, Luka van der Vlier, 
Jasper van Peursem en Wilma Hoogendoorn Vlnr gehurkt: Ingrid Hagenaars, 
Thera Huizinga, Reni Lommers, Jimmy de Koning, Johan Kroon en Bart Verlaan.

Biljarters sluiten 
seizoen 2014/2015 af
Regio - Woensdag 6 mei hebben 
de biljarters met de ledenvergade-
ring het seizoen 2014-2015 hele-
maal afgesloten. Tijdens de verga-
dering wordt er dan gekeken wat 
er in de toekomst anders of nog be-
ter gedaan kon worden. Ook is dat 
meestal het moment dat bestuurs-
leden aftreden en er nieuwe be-
stuursleden benoemd worden. 
Dit jaar was de voorzitter, Toine 
Doezé, aan de beurt. Deze had zich 
niet opnieuw beschikbaar gesteld 
en dus is er druk naar kandidaten 
gezocht. Gelukkig was Ton Bocxe 
bereid zich kandidaat te stellen. Ton 
is al zeer lang bestuurslid en heeft 
dus een ruime ervaring in het be-
sturen van de federatie. Ook de le-
den hebben er vertrouwen in dat 
Ton het voorzitterschap op een goe-
de manier in zal vullen. Zijn voorzit-
terschap werd dan ook met een rui-
me meerderheid aanvaard. Naast 
Ton werden ook Petra Slimmers en 
Piet Best in het bestuur gekozen. 
Aria werd herkozen voor een nieu-
we periode in het bestuur. Naast de 
bestuur perikelen werd ook terug-
gekeken op een mooi biljartseizoen 

met opnieuw een spannend slot van 
de competitie en uiteraard de ver-
schillende kampioenen. 

Wie zijn die kampioenen 
dan allemaal? 
Ton Driehuis1 en 2 Ster libre. Jan 
van Veen 3 ster libre. Kees de Bruijn 
4 en 5 ster libre. Sander Pater 3 
banden C. Paul Schuurman 3 ban-
den A/B.
Bekerkampioen De Schans/Lutis 
ventilatietechniek. Kampioen 2e di-
visie Bar Adelhof 3. Kampioen 1e di-
visie de Merel/Heerenlux 3 (tevens 
algemeen kampioen). Kortste par-
tij John Vrielink en Paul Schuurman 
in 10 beurten. Hoogste serie John 
Vrielink, 99 caramboles (66%). Spe-
ler van het jaar Hans van Eijck
Alle teams en spelers zijn, tijdens de 
vergadering of op een ander mo-
ment, gehuldigd en hebben de me-
dailles, bekers en schalen in ont-
vangst mogen nemen. Een geslaagd 
seizoen met mooie kampioenen. Nu 
een paar weken rust en dan kan het 
nieuwe bestuur de voorbereiding op 
een nieuw en mooi biljartseizoen 
gaan starten.

Marco Griffioen bracht de handen op 
elkaar: 10-5. Ook Thera Huizinga kon 
haar doelpuntje laten noteren, 11-6. 
Het mooiste doelpunt kwam evenwel 
op naam van Bart Verlaan en Wichert 
Brommer. Verlaan ging op snelheid 
de diepte in en lanceerde Brommer, 
die vervolgens feilloos raak knalde, 
12-6.  Het laatste doelpunt van de-

ze wedstrijd kwam op naam van Reni 
Lommers:13-6. Zo behaalde het op 
vriendenbasis samengestelde team 
van De Vinken opnieuw het kam-
pioenschap. Na afloop was het nog 
lang onrustig in ‘Het Vinkennest’; met 
taart en later nog een gezamenlijke 
pizzamaaltijd werd het mooie resul-
taat gevierd.

TTC de Merel organiseert 
de Lotusbloemtoer
Regio - Zondag 17 mei organiseert 
Toer en Trimclub “de Merel” voor de 
33e keer de Lotusbloemtoer. De tocht 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met de Oudercommissie van het 
Kinderdagcentrum De Lotusbloem 
uit Aalsmeer. KDC De Lotusbloem is 
een kinderdagcentrum voor kinde-
ren van 0 tot 18 jaar met een ontwik-
kelingsachterstand of een verstande-
lijke handicap. Kinderen worden in 
dit centrum niet alleen opgevangen 
maar ook deskundig begeleid. De op-
brengst van de tocht komt geheel ten 
goede aan de kinderen van De Lotus-
bloem. Dit jaar zullen er aangepas-
te fietsen voor worden aangeschaft. 
Ook deze kinderen vinden het gewel-
dig om erop uit te zijn. Het motto zou 
dus kunnen zijn: fietsen voor aange-
paste fietsen.

4 Verschillende afstanden
Er kunnen 4 afstanden gefietst wor-
den 10 km, 40 km, 70 km en 100 km. 
Alle afstanden zijn via pijltjes te vol-
gen. Een erg ontspannen manier om 
een tocht te fietsen. Voor het geval 
u een pijl mist, krijgt u een duidelij-
ke routebeschrijving mee. Alle afstan-
den zijn vernieuwd t.o.v. vorig jaar. 10 
km is de afstand voor de ouders met 
hun kinderen op aangepaste fietsen, 
deze afstand start alleen in Aalsmeer 
40 km is de ideale afstand voor gezin-
nen met kinderen en voor de fiets met 
elektrische ondersteuning. Halverwe-
ge de tocht bevindt zich de stempel-
post in Vinkeveen of in Aalsmeer. De 

tocht slingert zich door het weide-
gebied aan de zuidkant en oostkant 
van Uithoorn. 70 km is zeer geschikt 
voor de sportieve fietser op de gewo-
ne en de elektrische fiets en voor de 
racefietser. De tocht leidt u niet al-
leen door het prachtige Groene Hart 
maar dit keer ook door o.a. Langeraar 
en langs de Waver. 100 km is de tocht 
voor de racefietsers. Dit jaar gaat de-
ze gevarieerde route o.a. door de Me-
ije, langs de Langeraarse Plas en de 
Ronde Hoep

Startplaatsen en Starttijden
Datum zondag 17 mei. Startplaatsen 
zijn zowel in Aalsmeer als in Vinke-
veen. In Aalsmeer het Kinderdagcen-
trum De Lotusbloem, Apollostraat 66, 
Aalsmeer. In Vinkeveen bij Eetcafé de 
Schans, Uitweg 1, Vinkeveen. 
Starttijden 10 km 8.30-12.00 uur (al-
leen vanuit Aalsmeer); 40 km 8.30-
12.00 uur; 70 km 8.30-11.00 uur; 100 
km 8.30-10.00 uur. De eindcontrole 
sluit om 16.00 uur. Racefietsers zijn 
verplicht een valhelm te dragen

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt voor al-
le tochten e5,-. Bij De Lotusbloem 
in Aalsmeer krijgt u “gratis” koffie en 
een appelpunt met slagroom aan-
geboden. U wordt van harte uitge-
nodigd hiervoor een royale gift in de 
fooienpot te doneren welke tezamen 
met het inschrijfgeld ten goede komt 
aan de kinderen van het kinderdag-
centrum. 
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