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Ketting
gevonden

De Hoef - Maandag jl is de loopen fietsbrug (de Overzetbrug) over
de Kromme Mijdrecht in de Hoef,
flink beschadigd. De brug is nu afgesloten. Ook het vaarverkeer is gestremd. De gemeente De Ronde Venen regelt met hulp van plaatselijke
aannemers een tijdelijke oplossing.
Fietsers en wandelaars kunnen naar
verwachting vanaf dinsdagmiddag
16 mei met een veerpont naar de
overkant. Deze brug is een belangrijke schakel in de fietsroute van scholieren. Nu de brug buiten gebruik is,
moeten zij ver omfietsen. Bovendien
is het nu eindexamenperiode. Daar-

Wilnis - Vorige week woensdag melden we dat een mevrouw uit Wilnis haar halsketting was verloren. Een halsketting die zij van haar overleden moeder had gekregen. Op
woensdagavond ging de telefoon: de ketting was gevonden. Deze mevrouw is er heel
blij mee en wil ook op deze
manier de eerlijke vinder nogmaals hartelijk bedanken!

Gewonde bij
aanrijding

Nieuwe rotonde Amstelhoek
deels al in gebruik
Amstelhoek - Sinds begin april de
aannemer is begonnen met de aanleg van de nieuwe rotonde tussen
het fort Uithoorn en het benzinestation, inclusief de omlegging van
de Mijdrechtse Zuwe met aansluiting op de Ringdijk 2e Bedijking, is
het hard gegaan met de werkzaamheden. Intussen is de rotonde vrijwel gereed en is zelfs al gedeeltelijk in gebruik genomen (foto’s zondag 14 mei). Uitsluitend verkeer van
en naar De Hoef via Amstelhoek en
Uithoorn kan op dit moment nog
maar via de nieuwe rotonde rijden.
Ook de fietspaden rond de nieuwe

situatie zijn gereed. Gemotoriseerd
verkeer vanuit de richting De Hoef
en Mijdrecht-Hofland/Twistvliet kan
(nog) niet naar de kruising met de
Tienboerenweg/N201 rijden omdat de verbinding vanaf de rotonde met het stukje Mijdrechtse Zuwe nog niet gereed is. Daar is men
volop mee bezig. Dan moet men via
de Prinses Irenebrug en door Uithoorn naar de N201. Rechtuit rijden vanuit richting De Ronde Venen naar de Prinses Irenebrug/Uithoorn is vanaf heden ook niet meer
mogelijk. Iedereen die nu per auto
naar Uithoorn wil rijden moet dat

doen via de N201/Amstel aquaduct/Amsterdamseweg/Uithoorn
Centrum (zoals de gemeente Uithoorn dat graag ziet). Vanaf Uithoorn naar Amstelhoek en De Ronde Venen is nog steeds wel mogelijk via de Prinses Irenebrug. Maar
richting De Ronde Venen op dit moment nog uitsluitend via de nieuwe rotonde en de Ringdijk/A.C. Verhoefweg/Mijdrecht. Als de verbinding met de Mijdrechtse Zuwe ook
gereed is kan men pas richting de
kruising met de Tienboerenweg/
N201 en Mijdrecht rijden.
Vervolg elders in deze krant.
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0297-581698

Mijdrecht - Vanaf vrijdag 12 mei
liggen in 24 etalages in het centrum van Mijdrecht één of meerdere kunstwerken van deelnemers
van KunstRondeVenen. Tot en met
het kunstweekend van 27 en 28
mei kunnen jongeren tussen 7 en
17 jaar een route langs deze kunstwerken afleggen. Ook voor ouders
en grootouders is de etalageroute de moeite waard, want het biedt
een aardig voorproefje op het complete werk dat tijdens KunstRondeVenen geëxposeerd wordt. Deelnameformulieren liggen klaar bij de bij
alle deelnemende winkels. Hiermee
kunnen jongeren de route langs de
etalages volgen. Voor elk kunstwerk
kunnen ze zelf een naam verzinnen,
wat ze schriujhven op het deelname formulier. Hiermee willen Shopping Mijdrecht en KunstRondeVenen kinderen laten kijken en nadenken over kunst. Wie namen verzint voor minimaal vijftien werken,

krijgt bij inlevering van het formulier, een leuk presentje mee naar
huis. Het is ook een idee om de ateliers van ruim zeventig kunstenaars
in alle dorpen van De Ronde Venen
tijdens KunstRondeVenen op 27 en
28 mei te bezoeken. Behalve heel
veel kunst om te bekijken zijn er ook
weer veel bijzondere optredens van
lokale artiesten. Het complete programma is te vinden op www.kunstrondevenen.nl.

Dat lijkt maar zo

CSW MO15-4 overtuigend kampioen
Dennis Pothuizen en zijn assistenten vierden het kampioenschap afgelopen zaterdag in de kantine van
CSW in Wilnis . Een verdiend kam-

Alberta Schuurs gekozen
tot lijsttrekker VVD

IN DE

Speelse kunstspeurtocht

Mijdrecht veilig?

Wilnis - Zaterdag jl zijn de meiden
van CSW MO15-4 overtuigend kapioen geworden ibij de meisjes onder de de 15, Het team van trainer

ADVERTEREN?

om zet de gemeente in op een snelle oplossing. Dankzij de grote inzet
van plaatselijke aannemers lukt dit
ook. Via pontons kunnen fietsers en
voetgangers op de tijdelijk veerpont.
Deze vaart in ieder geval gedurende de eindexamenperiode overdag
tussen 7.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van 16 mei). Een binnenvaartschip is tegen de brug aangevaren. De schade aan de brug tussen
Mijdrecht (provincie Utrecht) en Zevenhoven (provincie Zuid Holland) is
groot. Momenteel stelt de gemeente De Ronde Venen de brug veilig en
inventariseert de schade.

Rotonde met aansluiting Ringdijk 2e Bedijking.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Verhalen
uit het
waterlinieland

2

Tijdelijk pontveer over
De Kromme Mijdrecht

KORT NIEUWS:

Mijdrecht – Woensdagmiddag
10 mei, rond 17.45 uur vond
er een aanrijding plaats op de
kruising Anselmusstraat-Midrethstraat. Een automobilist gaf
geen voorrang aan een automobilist die over de Anselmusstraat reed. De bestuurster van
de auto die over de Anselmusstraat reed, klaagde over haar
nek. Agenten zorgde voor stabiliseren van de nek, waarna
het ambulance personeel de
zorg overnam
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De Ronde Venen - U kent Alberta Schuurs als wethouder in onze
gemeente waar ze nu ruim een jaar
energiek invulling aan geeft. Haar
wethouderschap is echter slechts de
start van haar bijdrage aan de ge-

meentepolitiek in De Ronde Venen.
Als gekozen VVD lijsttrekker heeft
zij de intentie de komende gemeenteraadsverkiezingen iedereen die liberaal denkt en zich liberaal voelt te
vertegenwoordigen. Alberta, woon-

pioenschap die ze niet cadeau hebben gekregen.
Vervolg elders in deze krant.
achtig in Wilnis, getrouwd en moeder van twee volwassen zonen, voelt
zich uitstekend thuis bij de volkspartij VVD. Als Groningse boerendochter groeide ze op in een omgeving niet veel anders dan De Ronde
Venen. Met haar brede portefeuille
waarin naast financiën ook onderwijs, jeugd- en gezinszorg en sport
heeft zij al veel kunnen betekenen
voor inwoners. Ze kenmerkt zich
door een persoonlijke en verbindende benadering. Leest u vooral ook
haar blogs op de website van de gemeente. Als lijsttrekker kan men van
haar niet alleen heldere voorstellen
verwachten op liberale onderwerpen. Alberta Schuurs: “Goed onderwijs en de zorg voor onze jeugd zijn
ontzettend belangrijke onderwerpen,
die positieve effecten op korte én
lange termijn hebben. Ik wil bevorderen dat onze jeugd betere startkwalificaties krijgt, met een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
Waar nodig moeten we hen gerichte hulp bieden om op eigen benen te
kunnen staan.”. De VVD zal zich uiteraard in blijven zetten op een behoudend financieel beleid, ook nu de
gemeente er goed voor staat en lage
woonlasten voor inwoners.

Mijdrecht - Een inwoonster uit
Mijdrecht wil graag een waarschuwing doen: “Inwoners uit
Mijdrecht, let op! Het is weer bijna zomer en dan gaan de ramen
en deuren weer vrij makkelijk
open. Maar pas op voor insluipers en inbrekers. Je leest bijna nooit iets over inbraken enz
in de plaatselijke kranten. Je zou
dan denken dat het veilig is in
Mijdrecht, wel niets is minder
waar. De politie en/of gemeente geven de kranten gewoon
niet de persberichten door van
de velen inbraken en insluipingen. Ik ben nu al meer dan een
jaar bezig om dit soort berichten
in de plaatselijke kranten te krijgen, maar je loopt hier gewoon
tegen een muur. Ook de redacties van de kranten zijn al bezig geweest, maar ook zij krijgen
het niet voor elkaar. Ik heb brieven geschreven naar de politie,
naar de burgemeester, naar de
persvoorlichter. Ik heb gesprekken met hen gevoerd, maar nee
hoor. De politie heeft mij toegezegd best te willen meewerken,
maar de afdeling communicatie
van de gemeente wil het niet. Ik
heb ook drie wethouders gebeld,
je hoort niets meer,
Inbraak
Nu denk u misschien waar
maakt die mevrouw zich druk
over. Wel in juni vorig jaar is bij
mij ‘s nachts ingebroken. Terwijl
ik lag te slapen. De impact was

erg groot. Ik heb heel veel extra
maatregelen genomen, maar ik
vraag me af, waarom geen stukjes in de krant. Daardoor blijven
de bewoners alert. Nu lezen ze
niets en denken er is hier niets
aan de hand. Laat ik dan vertellen als je via de computer mijn
buurt kijkt ( ik kijk tegenwoordig maar alles) zag ik dat in de
maand maart jl. maar liefst elke dag is ingebroken of er was
een poging tot inbraak en dat alleen in Mijdrecht. De gemeente
en de politie suggereert op deze manier schijnveiligheid. Dan
zeggen ze moet je op facebook
kijken of op twitter, of via de
computer. Facebook en twitter
hebben heel veel mensen niet
of volgen dat niet. En via de site van de politie? De Ronde Venen bestaat daar niet of nauwelijks. Misschien kunnen er eens
raadsleden iets aan doen. In bijvoorbeeld Uithoorn en Aalsmeer
geeft de politie elke week de wekelijkse berichten door. Waarom
hier niet?”
Voor reacties kunt u contact opnemen met de redactie van deze krant. Stuur even een briefje of mailtje met uw ervaringen
en wat u hiervan vindt. Adres
is Anselmusstraat 19 3641 AM
Mijdrecht of redactiemijdrecht@
meerbode.nl Wel graag met uw
naam erbij. Die gebruiken we
niet, maar moet wel bij ons bekend zijn.

00 Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
DOKTERSDIENSTEN
030-2144583
Alle diensten van de huisartsen
Open: 22.00-08.00 u.
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost
in Woerden,
ZORG
& ZWANGERSCHAP
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Maatschap.
Verloskundigen
weekend,
en voor
‘De
Rondefeestdagen
Venen’. 7 dagen
werkdagen
per
week, 24van
uur17.00-08.00
per dag u.
mobiel bereikbaar voor
APOTHEEK
bevallingen en spoedgevallen
Apotheek De Ronde Venen
op 06-47556371, www.
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
verloskundigenderondevenen.nl
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
TYMPAAN-DE
BAAT
Apotheek Mijdrecht
Kerkvaart
0297-230280.
Hofland 482,Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
sinds 1888
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Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Kantooradres:
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Anselmusstraat 19
Buiten
tijden kan men
3641
AMdeze
Mijdrecht
terecht
bij:
Tel.
0297-581698
Apotheek
Woerden
Mobiel
06-53847419

Rubensstraat 54, Open: ma t/m

Aanleveren
vanu.;
advertentie:
vr. 17.30-22.00
za en zo.
Dinsdag
voor u.
10.00 uur
10.00-22.00
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Dienstapotheek Utrecht
Advertentieverkoop:
Diakonessenhuis
Burg. Fockema
Nel
van der Pol
Andreaelaan
60, 3582 KT Utrecht,
Kees
Jan Koedam
030-2144583
Advertentie-tarieven:
Open:
22.00-08.00 u.
op
aanvraag

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

www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

VINKEVEEN,De
WAVERVEEN
Dierenkliniek
Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
Uitgave
van:
0297-241146
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
PSYCHOLOGISCHE
130e
jaargang
HULPVERLENING

Directe psychologische

OPLAGE:
15.800
hulpverlening

Zeelt 38 Wilnis,
0297-285371
Ingezonden
brieven:
Drs. J.M.M.
Eenieder
staatSimons
het vrij klin.
te reageren op
artikelen
of zijn
mening te geven op
Praktijk voor
psychologische
ontwikkelingen
hulpverlening die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
Dubloen
36 Mijdrecht
echter
ondertekend
te worden ingeR. Rap,dus
0297-286436
stuurd,
voorzien van naam, adres,
telefoonnummer
en/of e-mailadres.
Van Dijk Psychologenpraktijk
Deze
gegevens worden
niet volledig
Behandelcentrum
Careyn
in de krant gepubliceerd; wél naam
drankje.
Het
feestje
werd
compleet
Maria-Oord.
Postadres:
Herenen woonplaats. Anoniem ingezonden
gemaakt
met het
van het
weg
69 worden
Vinkeveen.
Bezoekadres:
brieven
niet optreden
in behandeling
Delta Combo.
De06-44737826
zangeres
Kok
Ingang
Kerklaan,
genomen.
De redactie
behoudtLily
zich
zong
hele
bekende
liedjes
vandan
vroewww.vandijkpsychologenpraktijk.nl
het
recht
voor
brieven te
weigeren
wel
redigeren
in te korten.
Houdop
ger.teDit
combooftreedt
regelmatig
SLACHTOFFERHULP
maximaal
aan.
door het 300
helewoorden
land. Natuurlijk
werden
0900-0101
er pannenkoeken gegeten die ieder-

Let
www.slachtofferhulp.nl
eenop:
zich lekker liet smaken. En als
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
klap
opons
deinvuurpijl
werd
er nog een
dat
door
deze&krant
geproduceerd
BRANDWEER
POLITIE
bingo gehouden
waarna
iedereen
advertentie-,
foto-,
en/of
tekstmateBrandweer
030-2404400.
met een
prijs naar
huis
ging.
riaal
niet leuke
beschikbaar
wordt
gesteld
Politie
0900-8844.
aan
derden.
Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

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

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

OPLAGE: 15.800

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Mijdrecht - Edwin: “Wij hebben
ons hart gevolgd, wat we bedacht
hebben pakt goed uit en wordt
met enthousiasme ontvangen.” “Ja,
5 jaar alweer!’, spreekt het duo uit.
In 2012 namen zij de beslissing om
hun leven een totaal andere wending te geven en maakten een start
met PUUR groenten en fruit. Een tot
in detail uitgewerkt concept, toen
nog met een op maat gemaakte
kraam en een bestelauto met rolluiken. Door het bundelen van kennis
en ervaring werd ‘PUUR’ geboren.
De naam PUUR is niet per toeval
gekozen, daar hangt het nodige aan
vast. PUUR staat voor eenvoud, begrijpelijk, misschien een tikje ouderwets. De doelstelling van dit ondernemende duo was om terug te gaan
naar de basis; groenten en fruit met
smaak verkopen, passend bij het
seizoen en daarbij persoonlijk contact met de klant op te bouwen. En
dat is hen gelukt. PUUR groenten
en fruit is op de kaart gezet.
Assortiment
Sandra Steenvoorden: “Begin 2015
hebben wij de keuze gemaakt om
ons bedrijf voort te zetten met een
(gekoelde) verkoopwagen. Dit werkt
veel efficiënter en Edwin kan alle

producten nu mooi en aantrekkelijk presenteren. Het assortiment is
door de komst van de wagen zo uitgebreid dat we nu zelfs aan de voorkant van de verkoopwagen aan het
uitstallen zijn. Waar wij 5 jaar geleden alleen groenten en fruit verkochten, verkopen wij nu ook aardappelen, gedroogde zuidvruchten
en volle bossen verse munt. We zijn
volop in ontwikkeling en hebben Diana als vaste medewerkster aangenomen om wat druk van de ketel te
halen. En dat werpt zijn vruchten af,
want zij kan u ook al de nodige informatie geven over de producten!”
Inkoop
Edwin de Zwart: “Nog steeds doe
ik de inkoop zelf. Ik proef van alles
en als het mij niet aanstaat neem ik
het niet mee. Ik ga puur, daar heb
je het weer, voor smaak en kwaliteit. En dat proef je echt terug in onze producten! De toename van klanten, bedrijven en horeca laat zien
dat mensen tevreden over onze producten zijn. En daar zijn we trots op!
lk geef onze klanten graag achtergrondinformatie over de producten
die wij verkopen. Dat geeft de klant
duidelijkheid en dit geeft mij weer
voldoening.”

Vanaf nu kunt u wekelijks een stukje lezen over Chazz 2017,
het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT
De Hoef. Op 24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en
klinkt er heerlijke muziek in de mooie, sfeervolle tuin.
Wat er allemaal kan bij Chazz:
Swingen bij de witte piano. Dansen met de lindy hop dancers,
die heel beweeglijk zijn en zo
snel kunnen dansen als een bebop pianist op de piano kan spelen. Een lust voor het oog en je
wordt er vrolijk van. Gewoon
luisteren onder het genot van
een hapje en drankje. Er is genoeg aan lekkernijen.
De programmering is goed en
zo goed als rond. Op de website
vind je informatie over de bands.
Hoogtepunten:
Gradalicious
& the Lounge Factory, die vorig jaar ook op Chazz waren, de
Delft Junior Big Band die al op
allerlei jazzfestivals in binnen- en
buitenland optrad. En Graziella
Hunzel voor funk, soul en swingbeat, een topper die componeert
en soleert, kortom heel veelzijdig
is. Er is genoeg om Chazz-voorpret te hebben.
De tuin van Stroomzicht is altijd goed onderhouden. Het hele
jaar door is daar de Tuinwinkel.
Maar voor Chazz is die winkel
dicht en wordt door een ploeg

vrijwilligers het jazzpodium gebouwd. De kramen voor de cateraars worden ingericht en de
partytenten voor alle weersomstandigheden worden opgesteld.
De gastvrijheid van de bewoners van Stroomzicht is geweldig. In de mooie tuin is het sowieso goed toeven.
Voor foto’s en de sfeer van het
festival: www.chazz.nl Daar vindt
u ook informatie over het goede
doel van Chazz 2017 en over de
kaartverkoop.

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

Verschijnt woensdag
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In volle gang…

Voorbereidingen
Bouwdorp DRV
De Ronde Venen - BouwdorpDRV 2016 was wederom een succes voor de deelnemende kinderen. Ook dit jaar willen we er weer
een onvergetelijke week van maken
voor de kinderen in De Ronde Venen. Ouders Lokaal doet dit in samenwerking met Tympaan-De Baat,
waarbij ouders participeren om deze week mogelijk te maken. De vijfde editie van BouwdorpDRV wordt
de laatste week van de vakantie
(14 t/m 18 augustus 2017) georganiseerd op het terrein voor het Immitsj-gebouw aan de windmolen
te Mijdrecht. Een weeklang kunnen jongeren in de leeftijd van 7 t/m
12 jaar van hartenlust hutten bouwen. Er wordt niet alleen getimmerd
en gezaagd, dagelijks is er een gevarieerd programma met spelletjes,
knutselen en sporten. De hele dag
worden de kinderen ook inwendig
verzorgd. Ook dit jaar kent Bouwdorp weer een educatief en sociaal-maatschappelijk tintje. Vrijdagmiddag sluiten we de week af. Het
Bouwdorp wordt dan opengesteld
voor publiek. De hutten bewonderd
worden door bewoners van buiten
het Bouwdorp.
Educatief
De kinderen van Bouwdorp DRV
zullen naast dat ze hun creativiteit
kunnen ontplooien ook met hun

budgettaire talenten aan de slag
gaan. Aan het begin van de Bouwdorpweek worden er teams ingedeeld. Elk team krijgt een startkapitaal waarmee ze ‘bouwkavels’ en
‘bouwmaterialen’ kunnen kopen.
Gedurende week kunnen ze met de
sport- en spelactiviteiten geld verdienen waarmee ze bijvoorbeeld
luxer materialen voor de hut kunnen kopen, zoals verf, tapijt, dekzeil, behang, en zelfs gordijntjes! Wij
kunnen uit ervaring nu vertellen dat
de kinderen in de loop van de week
steeds slimmer omgaan met geld. Er
is vorig jaar heel wat onderhandeld
en er ontstonden ook briljante ideeen om geld te verdienen!
Aanmelden
Kaarten à 25,- euro zijn vanaf 31
mei aanstaande vanaf 19.00 uur online te bestellen via www.ouderslokaal.nl (kies voor De Ronde Venen).
Wij hebben plek voor maximaal 170
kinderen. Wees er snel bij, want
vol=vol! Je kunt BouwdorpDRV ook
volgen op Facebook ‘BouwdorpDRV’. Voor vragen en/of meer informatie kun je mailen naar info@
ouderslokaal.nl Vind je het leuk om
te helpen tijdens deze week, stuur
dan ook even een mailtje! We kunnen hulp van jong en oud gebruiken! Ook MAS-ers (maatschappelijke stagieres) zijn welkom.

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

WWW.MEERBODE.NL

Pianiste Letta van Maanen
in Zuiderhof
Vinkeveen - Ook dit jaar is er een
bijzondere muzikale middag in zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te
Vinkeveen. Letta van Maanen en pianoleerlingen - in de leeftijd vanaf
10 jaar - zorgen voor een plezieri-

ge middag vol heerlijke muziek op
zaterdag 20 mei om 15.00 uur. Alle bewoners en ook belangstellenden van buiten zijn van harte welkom! De toegang tot deze ontspannende middag is vrij.

Gelijke kansen peuters
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Vanaf 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven voor de wet
gelijk. Dit is van betekenis voor ouders van peuters die gebruik maken van de peuterspeelzalen. De
gemeente De Ronde Venen voert
de verandering voor de peuterspeelzalen Pino & Dribbel en Klein
Duimpje in Mijdrecht, maar ook
Ministek in Abcoude en Duimelot in Wilnis door vanaf 1 augustus 2017.
Elke peuter
De peuterspeelzalen Pino & Dribbel, Klein Duimpje, Ministek en
Duimelot gaan aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderdagverblijven. Met de harmonisatie wordt ook de financiering van
de voorschoolse voorzieningen gelijkgetrokken. Alle ouders die werken, studeren of een inburgerings-

cursus volgen, kunnen vanaf 1 augustus 2017 kinderopvangtoeslag
aanvragen bij de Belastingdienst.
Ouders die niet-werken, alleenverdiener zijn, of peuters met een risico op taalachterstand hebben,
kunnen een beroep doen op de
gemeentelijke subsidieregeling. Zo
is kinderopvang mogelijk voor elke peuter.
Goede start in de samenleving
Wethouder Alberta Schuurs: “Ik
vind het belangrijk dat alle peuters
de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de voorschoolse voorzieningen. Want de voorschoolse voorzieningen dragen
bij aan de ontwikkeling van peuters. Zij kunnen zich spelenderwijs
voorbereiden op een goede start
van hun schoolloopbaan. En dit is
bepalend voor een goede start in
de Rondeveense samenleving.”

Tweede editie Ibiza Night
aan de Amstel
Regio – Na het enorme succes van
vorig jaar, vindt op zaterdag 3 juni 2017 de tweede editie van Ibiza Night aan de Amstel plaats. Op
de evenementensteiger aan de Wilhelminakade in Uithoorn zullen die
avond vanaf 19.00 uur de beste DJ’s
hun muziek ten gehore brengen.
Een avondvullend programma met
de leukste dance-klassiekers en
een decor dat zorgt voor het ultieme Ibiza-gevoel. Ook dit jaar wordt
het evenement georganiseerd door
Café the River, gevestigd in het
centrum van Uithoorn. De Wilhelminakade is, na de renovatie in 2015,
een prachtige locatie geworden om
geweldige buitenfeesten te geven.
Als de zon schijnt en de terrassen
vol zitten, is het net of je heel even
niet in Nederland bent. Dit jaar
hebben de organisatoren voor een
variatie in de line-up gekozen: Een
DJ contest op social media. Op zaterdag 3 juni zal de winnaar van de
DJ contest, DJ Dion Maas, om 19.00
uur de avond op een spetterende
manier openen. Vervolgens zal DJ
Berry Zarzamora het podium betreden. Hij was vorig jaar ook van de
partij en zette de kade volledig op
zijn kop. Om 21.00 uur is Nista aan
de beurt. Deze ervaren DJ heeft op
verschillende grote feesten mogen
draaien en staat bekend om zijn te
gekke sounds.
Pit
Om 22.00 uur is het aan AIZY, een

jonge vrouw met pit! AIZY is al jaren actief in de dance scene in binnen- en buitenland. Na tientallen
grote feesten, onder andere op Ibiza, zal zij op 3 juni haar draaikunsten met de vele bezoekers van de
Wilhelminakade delen. Na AIZY zal
ook dit jaar DJ Jean plaatsnemen
achter de draaitafel. “Vorig jaar was
hij een enorm succes en iedereen
ging helemaal los op de kade. Wij
vinden het daarom ontzettend leuk
dat hij er ook dit jaar weer bij kan
zijn”, aldus de organisatoren van Ibzia Night aan de Amstel. De afsluiting zal worden verzorgd door Joey
Adiri, ook een bekende van de eerste editie. Hij is in 2013 begonnen
als DJ en heeft sindsdien op veel
feesten mogen draaien. “Ik vond
het te gek om vorig jaar op de eerste editie van Ibiza Night aan de
Amstel te mogen draaien. Nog leuker vind ik het om dit jaar dit mooie
feest af te mogen sluiten met mijn
muziek. Echt te gek”, aldus DJ Joey
Adiri. DJ Joey Adiri draait tot 1.00
uur, waarna de Ibiza Night op zijn
einde zal lopen.
De organisatoren willen alle sponsoren, hoofdsponsor The Phone
House Uithoorn in het bijzonder,
enorm bedanken voor het mede
mogelijk maken van deze tweede
editie van Ibiza Night aan de Amstel. Iedereen is van harte welkom
op zaterdag 3 juni vanaf 19.00 uur
op de Wilhelminakade in Uithoorn.
De entree is gratis.

IN DE
PROVINCIE

Mooie verhalen over het waterlinieland
Marcel Blekendaal is
polderwachter. Hij vertelt
verhalen aan kinderen én
volwassenen. Verhalen
over het verdronken land
en alles wat daarin te zien
is. Daarmee wekt de polderwachter het Utrechts
landschap tot leven.
De polderwachter is geregeld aan de wandel langs
de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Nederlands
grootste rijksmonument,
genomineerd om in 2019

UNESCO werelderfgoed te
worden. De verdedigingslinie bestaat uit vijftig
forten en ruim duizend
elementen die hen met elkaar verbinden. Al lopend
in het waterlinielandschap
vertelt de polderwachter
verhalen over geheimzinnige burchten, hobbels in
het landschap en water
dat voor je vecht. Want
daar is de linie voor ontworpen: het land verdedigen door het onder water
te laten lopen.

Veel mensen kennen de
stoere forten wel. Volgens
de polderwachter is echter
het linielandschap het
sterke element en zijn de
forten de zwakke plek.
“Het landschap ligt vol
met sporen van duizenden
jaren gebruik, maar veel
ligt verstopt. Als we niets
doen dan neemt de natuur
het over. Dat is ook een
mooi beeld. Als de mens
een stap terug doet, hoe
lang duurt het voor onze
sporen zijn uitgewist?”

De mooiste plekjes van de provincie in Mijn
Mooiste Plek
Vanaf zaterdag 13 mei
zendt RTV Utrecht zes weken lang seizoen 2 uit van
Mijn Mooiste Plek. Kijkers
nemen presentatrice Evelien de Bruijn mee naar hun
mooiste plek in de provincie
Utrecht. Ook boswachters
laten hun favoriete stukje
natuur zien. Ze nemen de
camera mee naar delen
van natuurgebieden die
niet altijd open zijn voor
publiek. Via vlogs vertellen

boswachters bovendien
over opvallende zaken in
natuur en landschap.

ACTUEEL
Zwemseizoen begonnen
Het zwemseizoen is begonnen. Wie veilig wil zwemmen
gaat naar één van de 27 officiële zwemplaatsen in de
provincie Utrecht (www.rudutrecht.nl/diensten/zwemwater/veilig-zwemmen). Hier wordt van 1 mei tot 1 oktober
de waterkwaliteit gemeten en de veiligheid gecontroleerd. Kijk voor actuele informatie op www.zwemwater.
nl, download de zwemwater-app of bel de zwemwatertelefoon (030) 702 3333.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden:
N201 Amstelhoek: aanleg rotonde bij Amstelhoek,
werkzaamheden tot en met 2 juni 2017
N204 Montfoort: voorbereidende werkzaamheden
rotonde Blokland, aanleg gepland medio 2017
N228 Montfoort: groot onderhoud gedeelte N228, begin
juni tot en met eind juli 2017
N221 Soestdijk: werkzaamheden verkeerslichten
kruispunt N221/N234 op 17 mei 2017
N408 Nieuwegein: werkzaamheden kruispunt
Laagravenseweg op 17 mei 2017

Meer weten of een uitzending terugkijken? Ga naar
www.rtvutrecht.nl/plek.

Zijn mooiste verhaal gaat
over een brief, geschre-

een goed verhaal.” Kijk
voor meer verhalen op:

De linie verdedigde het land
door het onder water te
laten lopen
ven in de Eerste Wereldoorlog. De verhalen die
rondgingen schrokken de
Duitsers zo af, dat zij het
linielandschap niet meer
durfden te betreden. Zo
zie je wat de kracht is van

ifthenisnow.eu/nl/
artikelen/de-nieuwehollandse-waterlinie
Provincie Utrecht geeft samen met de gemeenten
en eigenaren - de forten

in de Utrecht een nieuwe
bestemming en zorgt voor
recreatiemogelijkheden
langs de linie.
De hele zomer vinden er
activiteiten plaats. Ontdek
op 17 en 18 juni ‘Mooi
Linieland’ en doe mee met
struintochten, culinaire
hoogstandjes, een nachtwandeling of boerengolf
op het bunkerpad.
Kijk voor alle activiteiten
op www.mooilinieland.nl

Wie wint de eerste Groene Kroon?
Heb jij een idee dat
bijdraagt aan het behoud
van wilde planten en
dieren in de provincie
Utrecht? Meld je dan
uiterlijk 1 juni 2017 aan
voor de Groene Kroon, een
nieuwe provinciale natuurprijs. Zowel bestaande
initiatieven als nog te
realiseren ideeën kunnen
meedingen.
Vijf kanshebbers mogen
hun plannen presenteren
tijdens een bijeenkomst op

Zuidelijke randweg Woerden: verleggen kabels en
leidingen en voorbelasten rotonde Middellandbaan
Woerden tot oktober 2017
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: tot eind 2017
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie?
Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook

5 juli. Een jury en het
publiek kiezen ieder een
winnaar. Deze ontvangt uit
handen van gedeputeerde
Mirjam Maasdam de

Groene Kroon 2017.
Verder lezen of aanmelden
kan op
www.provincie-utrecht.nl/
groenekroon.

Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040. Facebook:
@provincieutrecht

Evenementen
Stiltegebieden: hier kun je op adem komen en van de
natuur en het landschap genieten. Het Groene Hart is
zo’n stiltegebied. De expositie ‘Het Geluid van de Stilte’
in het Huis voor de provincie is van 19 mei t/m 22 juni
2017 tijdens kantooruren te bezichtigen.

Provinciale Staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
29 mei 2017, 14.00 uur: Provinciale Staten
12 juni 2017, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit
en Economie
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Mystery Set Party bij
dweilorkest Dorst

Aansluiting met Mijdrechtse Zuwe richting N201/Tienboerenweg nog in aanleg

Weggedeelte ‘oude’ Mijdrechtse Zuwe is voor een deel uitgegraven

Nieuwe rotonde Amstelhoek deels
al in gebruik
Vervolg van de voorpagina.
Opgemerkt zij dat aan de met verkeerslichten beveiligde kruising met
de Piet Heinlaan later pas wordt gewerkt. De kruising wordt t.z.t. ‘autoluw’ gemaakt. Een deel van het stuk
wegdek in de Mijdrechtse Zuwe ter
hoogte van het benzinestation aan
de rand van de parallelstraat naast
de huizen aan Mijdrechtse Zuwe

is al uitgegraven. Het weggedeelte
krijgt een andere bestemming. Inwoners van Amstelhoek weten te
vertellen dat de vestiging van Pothuizen gewoon bereikbaar blijft.
Daartoe wordt een stukje weg intact gehouden. Dat geld ook voor
de toegang naar het benzinestation
ook al is nu nog niet bekend of zichtbaar hoe dat gaat worden. Zeker is
wel dat de Mijdrechtse Zuwe vanuit

de richting De Ronde Venen (op het
verkeersbord bij de kruising met de
Tienboerenweg met ‘Amstelhoek’ en
‘De Hoef’ aangegeven), anders verloopt. De weg buigt linksaf tussen
het fort en het benzinestation. Naar
Amstelhoek en Uithoorn kan uitsluitend via de nieuwe rotonde als de
aansluiting klaar is. Dat zal allemaal
half volgende maand zijn, misschien
zelfs eerder gezien het feit dat de

aannemer 24/7 doorwerkt, dus ook
in de weekenden. Dat dit zijn vruchten af werpt is merkbaar en ook te
zien. Compliment voor deze aannemer die daarnaast het geluk heeft
dat men de weersomstandigheden
mee heeft.
Wij houden u op de hoogte van de
verdere gang van zaken en opleveringsdatum.

Mijdrecht - Zaterdagavond 13
mei was het zo ver: de Mystery
Set Party van DORST! Een nieuw
concept om de nieuwe wedstrijdset te presenteren. Niet meer op
zondagmiddag, maar op zaterdagavond met nog 3 andere dweilorkesten erbij, geen wedstrijd, wél
jury! De jury geeft een beoordeling over de set van de deelnemers,
maar als opbouwende kritiek. Deze
tips kunnen worden meegenomen
het komende wedstrijdseizoen. En
dan zijn het ook niet zomaar juryleden. Ronald Arkensteijn, bejureert al enkele jaren in Groenlo de
wedstrijdklasse en heeft zijn sporen verdiend in de dweilwereld en
is allround beroeps Trompettist en
instructeur. Zijn taak was het deze
avond om voor elk orkest een juryrapport te schrijven. Michel Guldenmundt sprak deze juist in op
een recorder, tijdens het spelen
de set. Michel beroepsinstructeur
en o.a. bekend als instructeur van
de blaasbalgen en Dorst en tevens
de man achter Dweilorkesten.info.
Aan het einde van de avond heeft
elk orkest zijn juryrapport op papier en op usb-stick mee naar huis
gekregen.
Feest
Om 20.00 stonden de orkesten al

te popelen in het clubgebouw van
VIOS. Ook was er gezellig aanhang
meegekomen als extra publiek. Om
20.30 uur trapte DORST de avond
af met hun set van vorig jaar, daarna was het de beurt aan Ladder(s)
zat om hun muziek ten gehore te
brengen en dat ik zeker goed gelukt. Na mooie optredens van Music for All en Foutje Bedankt was
het tijd voor een lekkere pauze.
Een hapje een drankje en een lekker dansje op de muziek van discotheek Flashback. Nadat iedereen weer opgefrist was begon de
tweede ronde. Alle dweilorkesten
deden nogmaals hard hun best om
het dak van het gebouw te spelen, met als afsluiter DORST. Dit
maal met hun nieuwe wedstrijdset waarmee vorige week de eerste prijs in Zoelen werd behaald.
Het publiek kon er geen genoeg
van krijgen en vroeg om meer en
meer. DORST houdt wel van een
toegift en deze werd met veel plezier gegeven. Totdat het echt tijd
was en de discotheek het stokje
opnieuw overnam. Gezellige oude
en nieuwe toppers schalden door
de speakers. Tussentijds werden
de orkesten nog bedankt en de juryrapporten uitgereikt, maar daarna ging het feest nog eventjes gezellig los.

Natuurtheater in de Woudreus
De Ronde Venen - Tijdens de meivakantie heeft Boswachter Beer zijn
boswachterswoning in NME-centrum De Woudreus ingericht. Tussen 10 mei en 4 juli ontvangt de boswachter leerlingen van groepen 1
t/m 4 van de basisscholen in de gemeente De Ronde Venen in zijn woning. Met liedjes en verhalen neemt
hij de leerlingen mee naar zijn ontmoetingen met de dieren in het bos.
Onderwerpen als eten en gegeten
worden passeren de revue. Het is
een zeer interactieve voorstelling die
elke keer weer anders verloopt omdat de inbreng van de leerlingen elke
keer anders is. De voorstelling verplaatst zich ook naar de tuin van de
Woudreus en naar het Speelwoud.
De leerlingen kijken en luisteren
niet alleen, ze gaan ook zelf aan de

slag met waterdieren, skeletjes, keutels ….. Groep 4b van basisschool
De Pijlstaart beet woensdagochtend 10 mei het spits af. Het resultaat was een groep dolenthousiaste
leerlingen die graag nog een keer terug wil komen. Op woensdagmiddag
31 mei en zaterdagmiddag 17 juni
geeft Boswachter Beer extra voorstellingen in De Woudreus. De voorstelling begint beide keren om 13.30
uur. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is het noodzakelijk om je van
te voren aan te melden. Dit kan via
www.dewoudreus.nl → activiteiten →
boswachter beer. In het kader van 25
jaar NME in De Ronde Venen sponsort SC Johnson alle voorstellingen
van Boswachter Beer. Dankzij deze
sponsoring is de toegang op 31 mei
en 17 juni gratis.

Circus Renz International
komt naar Uithoorn
Regio - Stap uit de dagelijkse sleur,
vergeet even alle beslommeringen
en kom naar het circus Renz International. Een verrassend, warm en
veelzijdig spektakel met o.a. vertederende mini pony’s ,kamelen, honden, watussi koeien en het paradepaardje van ons circus! Prachtige
paarden die worden voorgebracht
door Franz Renz. Artiesten uit binnen en buitenland presenteren zich
in een klassiek circusspektakel, in
de nok van het circus aan de swingende trapeze een adembenemende optreden van miss Skarlett , verder kunt u genieten van acrobaten, jongleurs, en zorgen doldwaze

clowns voor een lach op ieders gezicht. Circus Renz is in Uithoorn van
24 mei tot en met 28 mei. Ze zetten
hun tenten neer op het evenemententerrein aan de Randhoornweg (
naast de Legmeervogels) De voorstellingen vinden plaats op woensdag 24 mei om 16.00 uur ( de premiere), donde rdag 25 mei om 17.00
uur, vrijdag 26 mei om 17.00 uur, zaterdag 27 mei om 15.00 uur enm
zondag 28 mei om 14.00 uur. Op
donderdag en vrijdag is het familiedag. De entreeprijs is dan 10 euro per persoon incl logo. Voor meer
info zie de advertentie elders in dit
blad.

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - A.s. zaterdag 20 mei, is
er weer een verzamelaarsmarkt van
9.30 tot 13.00 uur in Immitsj, Windmolen 75 te Mijdrecht. U kunt er terecht voor postzegels in onze stuiverboeken, munten, brieven, ansichtkaarten en winkelwagenmunt-

jes. Ook zijn er deskundigen aanwezig die u kunnen helpen bij vragen over uw verzameling. Kom eens
langs, de koffie staat klaar, en de
toegang is gratis. Voor meer informatie tel 0297-289322 en onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl

Inschrijven vrijeschoolafdeling Mijdrecht

Open weekend Amb8route!!
Regio - Lammetjes in de wei, volop
bloemen in de bermen; de mooiste
tijd voor een wandel- of fietstocht
in de omgeving. En dan ook nog
met de mogelijkheid een bezoek te
brengen aan lokale ambachtslieden! Want komend weekend zaterdag 20 en/of zondag 21 mei kan je
een bezoek brengen bij ambachtelijke plekjes in Kudelstaart en omgeving. Acht lokale ambachtslieden stellen deze dagen hun deuren en werkplaatsen open voor publiek. Een kijkje in de keuken van de
palingroker, de zeepmaker, de tekenaar, de beeldhouwer, de kaasmaker, de bloembollenkweker, de pottenbakker, de taartenbakker etc.
Van 10 tot 16 uur kan je de verschillende werkplaatsen en ateliers bezoeken. De Amb8route bestaat uit
een fietsroute langs alle deelnemers
en voert door het dorp Kudelstaart,
langs de Westeinder en de Drecht
via het Jaagpad aan de Amstel weer
naar Kudelstaart. Zo ontdek je de

omgeving per fiets en bezoek je bijzondere locaties. Je kan natuurlijk
ook een deel van de route bezoeken.
Ambachten
Op een aantal lokaties zijn naast
de eigen ambachten nog bijzondere activiteiten georganiseerd. Bij
de pottenbakkerij wordt en wol gesponnen en geweven, op het beeldeneiland bij Femke zijn leerlingen
aan het werk in steen, hout en klei
en kan je zelf aan de slag als beeldhouwer en ook bij de zeepmakerij is
er een extra activiteit. De route kan
bij alle lokaties gestart worden en
voert langs acht ambachtelijk plekken met een fietsroute van ongeveer 15 kilometer. De volgende locaties doen mee aan de route; Visserijbedrijf Rekelhof, Pottenbakkerij
‘Patch of Heaven’, Atelier Ada Gons
Goosen, Greet Rekelhof Atelier 13b,
beeldeneiland/ atelier femke kempkes, Zuivelboerderij Vrouwenak-

Mijdrecht - Zoals het er nu naar
uitziet, start basisschool De Eendracht komend schooljaar met
een afdeling vrijeschoolonderwijs.
Er lijkt voldoende belangstelling te
zijn voor deze aantrekkelijke vorm
van onderwijs. De intentie is dan
ook om komend schooljaar te starten met een, gefaseerd in te voeren, kleuterklas en een combinatie
van de groepen 1, 2 en 3 (groep 3,
4 en 5 in het reguliere onderwijs).
Aanmelden kan via vrijeschool@
obs-eendracht.nl. De vrijeschoolafdeling wordt een aparte afdeling
binnen de bestaande basisschool
De Eendracht, die hiermee inspeelt
op de groeiende behoefte aan deze vorm van onderwijs waarbij de

benadering dat alle aspecten van
het kind ontwikkeld worden, centraal staat. Onderwijs gaat verder
dan alleen goed lezen of rekenen;
dit geldt voor beide afdelingen van
De Eendracht. Leerlingen uitdagen
de eigen talenten te ontdekken en
te ontwikkelen, focus op de persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn zijn in de gehele Eendracht
belangrijke pijlers. De aanpak in
beide afdelingen is echter verschillend: De Eendracht wil vanaf
schooljaar 2017-2018 de “reguliere” en de “vrijeschoolaanpak” naast
elkaar aanbieden. Mede dankzij de
tomeloze inzet van ouders lijkt het
nu mogelijk om ook in Mijdrecht te
starten met vrijeschoolonderwijs.

ker, Bollenkwekerij Koster, natuurlijk zeepatelier Uzepia en theetuin
[H]eerlijk!

te kortingsbonnen! De routekaart is
geldig voor 2 personen en kinderen
fietsen gratis mee! De Amb8route
is een initiatief van lokale ambachtelijke ondernemers. Doel is mensen van dichtbij en veraf kennis te
laten maken met de unieke lokale
ambachten en de bijzondere natuur
en infrastructuur van de poldergebieden in de regio. De fietsroute is
ook buiten dit open weekend te maken, op de routekaart staan de openingstijden per lokatie aangegeven. Uniek is dit weekend dat alle deelnemers aan de Amb8route
hun werkplekken 1 of 2 dagen open
stellen! Kijk ook op de website www.
amb8route.nl of facebook

Bloembollen
Let op; de bloembollenkwekerij is
alleen zaterdag geopend en het
beeldhouwers atelier is alleen zondag geopend. Er is een prachtige
fietsroute uitgezet langs alle lokaties van ongeveer 15 kilometer. Deze routekaart is te koop bij alle deelnemende locaties voor 3,50 euro.
Beide lokaties zijn vanaf 10 uur geopend. De routekaart bevat behalve de plattegrond en de contact gegevens van de deelnemers informatie over de omgeving en interessan-
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maar ook zomaar voor een praatje
aan kon schuiven. “Een woonwinkel moet gezellig zijn. Een vertrouwde omgeving. Mensen moeten zich
er thuis kunnen voelen”. “Het is ook
leuk om een nieuw interieur te visualiseren, daarvoor maken we vaak
een moodboard. Zo kun je zien hoe
bepaalde stoffen en kleuren in het
interieur passen” vult Ada aan, die
zich ook in het vak heeft bekwaamd.

Huub van Vliet woninginrichting sluit deuren
De Kwakel - 1 juni 2017 - Na ruim
40 jaar trouwe service gaan Huub en
Ada van Vliet met welverdiend pensioen. Opvolgers zijn er niet (hun 2
kinderen hadden andere ambities)
dus stoppen zij per 3 juni met hun
winkel voor interieuradvies en -inrichting aan het vertrouwde adres
Voorling 2 in De Kwakel. De service
en garantie voor bestaande klanten
blijft bestaan. Als bewoners blijven
zij De Kwakel natuurlijk trouw. Woninginrichting kreeg Huub met de
paplepel ingegoten. Zijn vader, Rien
van Vliet, had een zaak in Uithoorn.
Als jongen werkte hij regelmatig
met zijn vader mee. Dat was wat hij
later óók wilde. In de zestiger jaren
volgde hij een opleiding aan de vakschool voor meubelmaker, stofferen
en woninginrichting in Amsterdam.
Na deze opleiding doorliep hij een
stage bij twee woningstoffeerderijen in Amstelveen. Daarna kreeg hij
werk hij in De Kwakel. Na de noodgedwongen sluiting van dit laatste
bedrijf was het volgens Huub “nu of
nooit” en startte hij als 26 jarige zijn
eigen onderneming.
Winkelpand
Daartoe nam hij het oude kruideniers-winkelpand van de familie Voorn aan de Drechtdijk 1 over
en Woninginrichting Huub van Vliet
was een feit. Eerst achter de winkel,
daar was zijn werkplaats en stoffeerderij. Van onderaf en eenvoudig beginnen. Toen zijn vader in Uithoorn stopte met woninginrichting
stapten de klanten over naar Huub.
Later ook de winkel erbij betrokken

en Huub kon (samen met een partner))bij een aantal woninginrichting- en meubelfabrikanten beschadigde meubelen en restanten opkopen, deze zelf herstellen en vervolgens toch nog goedkoop in zijn
winkel aanbieden. Daar bleek in De
Kwakel en omgeving een markt voor
te zijn. Klanten wisten zijn winkel
snel te vinden en Drechtdijk 1 werd
een vertrouwd adres voor woningaccessoires, vloerbedekking, gordijnen, meubelen, deskundig advies
en vakkundige uitvoering. Hoewel
Huub en inmiddels echtgenote Ada
toen nog in Nieuwkoop woonden
vond hun sociale leven ook steeds
meer in De Kwakel plaats. Zoals
sponsoring KDO dames handbal
,en de ondernemersvereniging) Ada
werkte inmiddels ook fulltime in de
zaak. In 1991 verhuisden zij naar
een woning achter de winkel in De
Kwakel

Veranderingen
Met de komst van woonwarenhuizen en het internet is er veel veranderd. Vroeger ging je voor een
bankstel eerst in meerdere winkels
kijken en bestelde je hem als je alles
gewikt en gewogen had. Nu kun je
alles via Internet bestellen en laten
bezorgen of bij grote bedrijven meteen inladen. Dat betekent wel dat je

alles zelf moet doen: kleuren bij elkaar zoeken, zelf inmeten, in elkaar
zetten en/en ophangen. En dat gaat
nog wel eens fout. Niet iedereen
kan of wil dat. Daarom is Huub ervan overtuigd dat er naar vakmanschap, het adviseren, voor de inrichting van uw woning. altijd vraag zal
blijven. Zij het dan zonder Huub en
Ada van Vliet, die van hun welverdiende rust gaan genieten. Maar
tot die tijd, verkopen zij de bestaande voorraad stoelen en accessoires
volgens het alles moet weg principe, met uiteraard kortingen tot wel
50%!! . Het is helaas een beetje
kruip door sluip door, i.v.m. de huidige verbouwing op het parkeerterrein, maar de winkel is tot 3 juni a.s.
open op wo-do-, vrij- en zaterdag,
van 10.00 tot 17.00 uur. (zie onze advertentie elders in deze krant)

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

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

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

Groep 6 van De Eendracht
op stap met polderwachter
Mijdrecht - Marcel Blekendaal is
kunstenaar en de bedenker van
Nederlands enige echte polderwachter. De polderwachter vertelt
verhalen over het Hollandse land-

Veroudert
In de jaren die volgde werd de winkel langzamerhand te klein en was
het pand inmiddels verouderd. Een
grotere winkel in het centrum bleek
niet haalbaar dus 2008 verhuisde
de zaak naar een nieuw, modern en
groter pand aan Voorling 2. Uiteraard in De Kwakel, hun thuishaven.
De werkplaats kwam op de begane grond en de winkel op de eerste
verdieping. Deze was zelfs voorzien
van een traplift. In het midden van
de sfeervolle winkel staat een grote tafel waar menig klant onder het
genot van een kop koffie voorzien
werd van niet alleen interieuradvies,

schap. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door het NME in Wilnis
om gastlessen te geven. Zo kan
hij spannende verhalen vertellen
over de verdedigingswerken van
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam. Hij laat de
kunstenaar in de kinderen naar boven komen tijdens de gastlessen
'sporen in het land' en tijdens de
weidevogellessen gaat hij met de
kinderen op zoek naar de 'big four'
van het Hollandse landschap. Speciaal voor ons maakt hij een gastles waarin al deze ingrediënten aan
bod komen. We gingen met hem op
stap in het natuurgebied nabij Wilnis, een heel bijzondere ervaring
voor de leerlingen maar ook voor
de begeleidende ouders en leerkrachten!

Vol amusement en entertainment

Jaarmarkt Loenen a/d
Vecht zaterdag 20 mei
Regio - Laat u verrassen door het
brede assortiment artikelen verdeeld over 200 kramen. De markt is
nog groter dan vorige jaren. Denk
hierbij onder andere aan diverse
kleding en modeaccessoires, sieraden, schoenen en andere lederwaren, woondecoratie, speelgoed,
boeken, bloemen en planten. De
kleine nostalgische straatjes van
Loenen a/d vecht zullen gevuld zijn
met mooie Antiek en Curiosa kramen en bij de kerk is een Boeken
markt. Ook voor de lekkere trek die
u vast heeft gekregen van het rondsnuffelen bij de kramen kunt u terecht op de jaarmarkt. Er zijn verschillende etenswaren te verkrijgen
zoals friet en snacks, vis, kip, poffertjes, churros, wafels, en fruit. Natuurlijk kunt u ook voor een kop kof-

fie of thee terecht op de markt. De
jaarmarkt is een waar dagje uit voor
jong en oud. De kinderen zullen
daarom zeker niet vergeten worden.
Ter plaatse zijn verschillende attracties waar ze zich kunnen vermaken.
Zo kunnen ze onder andere in de
draaimolen het treintje en de Bungee Jump. Op het veld voor Zorgcentrum t’Kampje is vanaf 9 uur een
Kleedjesmarkt deelname gratis voor
kinderen, zoek een plekje vol=vol.
Ook dit jaar weer is het grote podium op de rijksstraatweg waar de
hele dag vanaf 10 uur diverse optredens zullen zijn, o.a Sjanty koor,
zeemanskoor en in de middag heel
loenen zingt hazes. De Markt is
open van 10.00-17.00uur. Meer info:
www.DonEvents.nl Tel.0294-237320
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van OBS De Eendracht!

Mijdrecht - De kleuters van OBS De Eendracht
bezochten deze week NME De Woudreus, waar
ze een ontmoeting hadden met een wel heel bijzondere boswachter! Boswachter Beer heeft zijn
boswachtershuisje geplaatst in NME-centrum.
Zijn huis staat vol met spullen die boswachter
Beer tijdens zijn inspecties in het bos vindt. Kinderen mogen al deze gevonden spulletjes be-

kijken. Zingend en vertellend neemt boswachter Beer de kleuters mee naar zijn ontmoetingen
met allerlei dieren in het bos. En natuurlijk komen de kinderen ook zelf in actie. Twee uur durend interactief natuurtheater: een prachtig educatief uitje voor de kinderen! Omdat alle kinderen zo hun best hebben gedaan zijn ze allemaal
geslaagd voor hun 'hulpboswachter diploma'!
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Nu nog het landelijke distributiecentrum van Blokker, binnenkort zetelt Hudson’s Bay Company in het pand.

Hudson’s Bay Company
opent distributiecentrum
Mijdrecht - Waar nu nog aan de
Industrieweg de naam Blokker op
de voorgevel prijkt als centraal distributiecentrum voor haar winkels
in Nederland, zal dit op korte termijn verleden tijd zijn. De Canadese
winkelketen Hudson’s Bay Company (HBC) wordt de nieuwe huurder
en gebruiker. Dat is maandag 8 mei

jl. door het bedrijf bekend gemaakt.
De huurovereenkomst is bekrachtigd door de investeringsmaatschappij van de familie Blokker, HB
Capital die eigenaar van het 55.000
m2 grote complex is. Dat bestaat uit
magazijnen, kantoorruimte en bijbehorende parkeerplaatsen. HBC Is
bekend vanwege de overname van

de V&D winkels in ons land. De eerste winkels van HBC in Nederland
zullen in de loop van dit jaar worden geopend waarvoor het distributiecentrum de bevoorrading vanaf
deze maand al gaat binnenkrijgen.
Dat geldt zowel voor de fysieke winkels als bestellingen die via online
plaatsvinden.

Eerste team Michiel de Ruyter maakt indruk met nieuwe bezetting

NK Kanopolo van start in Uithoorn
Regio - Terwijl bij voetbal afgelopen weekend de landstitel werd beslist, barstte bij kanopolo de strijd
voor het eerst los. Michiel de Ruyter, grootste club van Nederland,
organiseerde het eerste NK-weekend. In vier klasses streden er 38
teams tegen elkaar op de Amstel.
De thuisclub was in iedere divisie
vertegenwoordigd, met in de hoofdklasse zelfs twee ploegen. De verse selecties gingen een felle strijd
met elkaar aan, waarbij het eerste team aan het langste eind trok.
Met alleen een nipt verlies van huidig landskampioen Odysseus (5-4),
staat MDR 1 op koers voor een podiumplek. Het tweede team moet
zich nog zien te bewijzen in de twee
weekenden die nog zullen volgen,

Onzekere tijd
En Blokker? Die gaat het huidige
distributiecentrum in Mijdrecht voor
landelijke distributie van goederen
aan haar winkels sluiten. Alle logistieke activiteiten worden/zijn overgebracht en worden verricht vanuit haar distributiecentrum in Geldermalsen. Volgens een woordvoerder van Blokker gaat dat niet in één
keer maar gefaseerd gebeuren. Tot
volgend jaar 1 mei maken beide bedrijven namelijk gezamenlijk gebruik van hetzelfde distributiecentrum in Mijdrecht. Na die datum is
HBC de enige gebruiker. Intussen
wordt bekeken in hoeverre de ongeveer negentig Blokker medewerk(st)
ers van het distributiecentrum hun
baan al dan niet kunnen behouden.
Een woordvoerder van HBC suggereerde in voorzichtige bewoordingen of een deel van hen wellicht in Mijdrecht kan blijven, terwijl men bij Blokker hetzelfde probeert, maar dan moet men wel bereid zijn te verhuizen naar Geldermalsen. Aan de andere kant wordt
gezegd dat er vrijwel geen vacatures voor magazijnmedewerkers zijn
en dat bovendien de logistieke zaken in Geldermalsen ook al zijn geregeld... Vanuit de tweede locatie
in Gouda gaat Blokker de e-commerce (online bestellingen) verder
ter hand nemen. Of daar medewerkers vanuit Mijdrecht kunnen worden geplaatst is niet duidelijk, ook
al omdat het heel ander werk wordt
genoemd dan typisch ‘magazijnwerk’. Kortom, voor de huidige medewerkers van het Blokker distributiecentrum breekt een onzekere tijd
aan. Kunnen zij hun baan behouden, een nieuwe vinden of wordt het
WW? Het laatste liever niet!
want vooralsnog staan ze puntloos
in het klassement.
Ook in de derde klasse speelden
twee MDR-teams mee, maar zij
gaan een stuk meer gelijk op. MDR
4 en MDR 5 hebben echter nog
niet tegen elkaar gespeeld. De kraker moet dus nog komen. MDR 3
vocht dit jaar voor het eerst mee in
de eerste klasse en deed dat zeker
niet onverdienstelijk. Alleen titelkandidaat Keistad B bleek te sterk.
Met zes punten staan ze momenteel op een gedeeld derde plek, dus
het kan nog alle kanten op. Voor het
damesteam van Michiel de Ruyter geldt hetzelfde. Ook al lieten ze
drie punten liggen, er ligt een sterke
basis voor de rest van het seizoen,
waar ze ook in de damescompetitie zullen meedraaien. En daarmee
zouden we aan het eind van het seizoen dus een primeur kunnen krijgen: één team met twee titels. Alles
is nog mogelijk.
Foto’s: Cees Dijkstra

De Amstel 1 kampioen
promotieklasse SGA
Regio - Een dag nadat Ajax zich
voor het eerst sinds 21 jaar kwalificeerde voor een Europese finaleplaats, schreef Schaakvereniging De Amstel ook geschiedenis.
Bij en tegen ENPS werd het eerste team van Uithoorn op 12 mei
2017 na 31 jaar weer kampioen in
de Promotieklasse van Schaakbond
Groot Amsterdam. Daarmee veroverden zij een plaats in de 3e klasse van de landelijke competitie van
de KNSB. Net als bij Ajax gaven de
tegen(bord)punten de doorslag. Bij
de laatste wedstrijd van het seizoen
waren twee bordpunten voldoende
om kampioen te worden. Dus 25%
van de te behalen punten zou genoeg zijn. Ondanks dat ENPS I over
alle borden gemiddeld sterker was,
leek het geen onmogelijke opgave.
Te meer daar met de versterking van
de topborden aan het begin van het
seizoen door Joran, Rik en Willem,
er lucht was ontstaan bij de lagere borden. Die mede daardoor veel
meer punten gingen scoren. Nadat de systematische Rik Könst aan
bord 1 zijn vooruit gespeelde partij tegen Tom Bottema had verloren, van wie hij vorig jaar nog won,
stak echter het inmiddels in Rotterdam bekende fenomeen toch even
de kop op. Hoewel de speellocatie
de pastorie van Vredes kerk was in
Stadsdeel De Pijp, werd er op alle
borden flinke strijd geleverd. Het op
voorhand remise aanbieden op alle zeven borden had geen pas omdat er voor de echte schaker niets
gaat boven een mooie schaakpartij
en dat was gezien onze rating achterstand ook niet realistisch.
Eerste
De eerste beslissing viel al na een
kleine twee uur spelen aan bord
8, waar Jan Brugge op de hem eigen wijze met de zwarte stukken
Niek Verweij na 23 zetten tot opgave dwong. Twee verbonden vrijpionnen van Jan bereikten op de
koningsvleugel de 3e rij en dat leverde stukwinst en de partij op. Hij
sloot daarmee zijn seizoen af in stijl
als topscorer van het team met 5,5
punt uit 7. Piet Geertsema volgde
snel daarna op bord 7. Hij maak-

te zeer behendig achtereenvolgens
twee pionnen buit op Mark Hecker
en wist dat met overwicht om te zetten in winst. Daarmee was het kampioenschap een feit! Joran Donkers haalde aan bord 3 tegen Peter
Hoekstra op doortastende wijze nog
een half punt binnen. Met een doordacht stukoffer ontwrichtte hij de
koningsstelling van zijn tegenstander, waarna eeuwig schaak met de
Dame tot remise leidde. Ysbert van
Hoorn had aan bord 6 in Peter Nitscke een lastige tegenstander die
met een passend antwoord kwam
op enige onnauwkeurige zetten van
onze teamgenoot. Daarmee had Ysbert een minder gelukkige dan verwachte invalbeurt bij het afzeggen
van de vaste kracht Willem Hensbergen. Zeker gezien zijn pragmatische wijze van spelen en zijn onlangs opgedane KNSB ervaring met
een ander club.
Diepzinnig
Patrick Van Lommel kreeg met zijn
diepzinnige aanpak met zwart op
bord 2 gelijkspel door met actief
spel de dreigingen van zijn opponent Aran Kohler te pareren. Toen
zijn tegenstander in het middenspel
niets had bereikt, werd de naam van
de locatie eer aan gedaan.
Voorzitter Theo Hendriks bereikte aan bord 4 met de zwarte stukken op subtiele wijze een nagenoeg
gelijkwaardige stelling tegen Steve Michel. Nadat alle stukken waren geruild, bleef echter een verloren pionneneindspel over en volstond voor hem niets anders dan
zijn koning om te leggen. De solide
Carel Kok was aan bord 5 als laatste klaar met een zwaar bevochten
remise. Daarbij werd zijn pionverlies gecompenseerd door een open
lijn voor zijn toren en actief stukkenspel. Zijn tegenstander Stefan Lehmann bood remise aan omdat opportunisme hem te veel risico zou
opleveren. De wedstrijd werd uiteindelijk met 4,5 - 3,5 verloren en dat
leverde dus voldoende bordpunten
op om het onderkomen eensgezind
en meerstemmig zingend te kunnen
verlaten.

Meester Ruud Kampioen
van Groot Amsterdam
regio - Zondag 13 mei stond meester Ruud van Judo Ryu Kensui op de
mat in Amsterdam tijdens het Amsterdam Judo Event. Vorige week in
Malta deed hij mee aan het EK Kata en werd zijn Ju no Kata beoordeeld met een zeer mooie 8e plek.
(Kijk voor info over de judoschool
van Meester Ruud op www.judoryukensui.nl). Zaterdag was de poule niet zo groot maar de uitvoering
was erg mooi en nadat de punten
waren geteld mocht Meester Ruud
zich samen met zijn partner Koen
Vermeule kampioen van Groot Amsterdam noemen en de gouden medaille mee naar huis nemen.

Thamen honkballers
winnen in Purmerend

KDO JO11-2 kampioen
Regio - Met 20 punten uit 10 wedstrijden is KDO JO11-2 kampioen
geworden in de voorjaarscompetitie. Door in de voorlaatste wedstrijd tegen Amstelveen in de slotfase alsnog een punt uit het vuur te
slepen, 3-3, waren zij niet meer in te
halen door de andere ploegen in de
competitie. De basis van het kampioenschap werd gelegd in de wedstrijden op eigen KDO bodem. Alle wedstrijden werden hier overtuigend gewonnen. Met een doelsal-

do van 50 voor en 22 tegen sluiten
de spelers met een goed gevoel het
seizoen af. Afgelopen zaterdag werden na het toernooi bij TAVV de welverdiende medailles uitgedeeld. Een
prima prestatie van dit team o.l.v.
Remie/Peter/Henk wat bestaat uit
de volgende spelers: Koen Schuurman (keeper), Luuk van Weerdenburg, Bart Kooyman, Tijmen van
Dijk, Finn Hogenboom, Luuk van
Oostwaard, Sven Hoogenboom en
Noah van Leeuwen.

Nederlands Kampioenschap
voor KDO B1?
Regio - De meiden van KDO handbal B1 is het dit afgelopen seizoen
wederom gelukt om het zaalkampioenschap in de wacht te slepen. Alleen in de laatste twee wedstrijden
werden punten gemorst, de overige
wedstrijden wisten de meiden allemaal overtuigend te winnen.
Aanstaande weekend maken zij zich
op voor de titel Nederlands Kampioen B-jeugd voor breedtesport. Deze uitdaging is na drie –bijna ongeslagen– zaalkampioenschappen

een logische stap voor dit jonge, fanatieke en zeer ambitieuze team.
Aanstaande zondag 21 mei staat
voor de meiden van KDO B1 in het
teken van revanche…
Revanche op de tweede plek die het
team vorig jaar behaalde op het NK
Breedtesport Jeugd in Boekel. Door
een simpel weggegeven gelijkspel
tegen Tachos, belande het team uiteindelijk op de tweede in plaats van
de zo fel begeerde eerste plek. Dit
jaar zijn de dames erop gebrand het

Regio - Afgelopen zondag waren
de honkballers van Thamen op bezoek bij Flying Petrels in Purmerend.
Flying Petrels had tot op heden alleen weten te winnen van RCH/Pinguins.
Thamen weet in de tweede inning
een punt te scoren, Gijs Rikken slaat
een tweehonkslag. Mike van Rekum
slaat een honkslag en Rikken komt
op het derde honk en door een wilde worp weet Rikken te scoren, 0-1.
Thamen loopt in de derde inning
verder uit, Maikel Benner krijgt vier
wijd en Menno Schouten slaat een
tweehonkslag. Rikken slaat een
honkslag waarop Benner en Schouten kunnen scoren 0-3. En ook in de
vierde inning sprokkelt Thamen er
weer 2 punten bij, Rick Groen krijgt
vier wijd, steelt het tweede honk en
kan het derde honk bereiken op de
honkslag van Wietse Cornelissen.
Groen scoort op een doorgeschoten bal en Cornelissen scoort op de
honkslag van Riordon van Loenen,
0-5. In de gelijkmakende vijfde inning weet Flying Petrels pas iets terug te doen, 1-5.

Zevende
In de zevende slagbeurt komt Benner zijn bal net twee meter te kort
voor een homerun, maar slaat wel
een tweehonkslag.
Schouten slaat daarna wel de
homerun en zo komt de stand op
1-7. Rikken krijgt vier wijd en kan
het tweede honk stelen, Groen slaat
een honkslag waar Rikken op kan
scoren.
Groen komt op het derde honk door
een hit van Cornelissen en kan scoren op een doorgeschoten bal. Cornelissen scoort daarna nog op een
veldfout die wordt gemaakt op de
hard geslagen bal van Jelle Vogelaar en dan staat et opeens 1-10.
De verdediging van Thamen doet
het ondertussen prima en behalve
een sporadische honkloper komen
de mannen niet erg ver.
In de achtste inning weten Rikken,
van Rekum en Groen nog te scoren
via honkslagen en de tweehonkslag
van Van Loenen, 1-13. Flying Petrels weet nog 1 punt te scoren en
zo komt de uitslag na acht volledige
innings op 2-13 voor Thamen.

een en ander recht te zetten. Trainster/coach Carla de Jong, medecoach Jacco Lauwers en uiteraard
de meiden zelf is er alles aangelegen om dit keer wel met de titel van
Nederlands Kampioen naar huis te
gaan.
Maar voordat het zover is, zal het
team eerst flink aan de bak moeten!
In een poule met MHV’81, Handbal
Venlo, (wederom) Tachos en nog
een 5e team (nog niet bekend welk)
zal er eerst onderling afgerekend
moeten worden met elkaar. Daarna volgen kruisfinales met de ande-

re poule om de uiteindelijke ranglijst
te gaan vormen. De trouwe supportersschare van de B1 zal hun uiterste best doen ze hierbij mentaal te
ondersteunen.
Overigens is dit de laatste keer dat
ze voor een breedtesport-titel kunnen gaan: volgend seizoen zullen
de B-meiden aantreden op een hoger plateau: de Topklasse, dus wedstrijdsport! Een prachtig behaalde promotie voor dit team en vooral zeer verdiend gezien de resultaten van de drie afgelopen zaalseizoenen.
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CSW MO15-4 overtuigend kampioen
Vervolg van de voorpagina.

Kampioen turnen voor GVM’79
Mijdrecht - Op zaterdag 13 mei
was er finale voor de turnsters D2
en D1. Maar liefst vijf turnsters van
GVM mochten naar deze finale te
Amersfoort. Dat Jaël de Jong extra
heeft geoefend op vloer dat was te
merken. Met een mooie flikflak behaalde ze daar de 4e plaats.
Maud van Leeuwen had een prachtige brug oefening en turnde alles

netjes door. Ze kreeg 12.200 punten
van de jury. Lotte Kuiter presteerde het beste op sprong. Een mooie
handstand platval op verhoogd vlak.
Tijdens de tweede wedstrijd kregen wij een echte turnkampioen!
Isa de Jong mocht na een fantastische wedstrijd op het podium staan.
Zij ontving net als haar zus Tara
de Jong een week eerder de gou-

Wielerschool en Advisor
sponsoren Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Vrijdag 12 mei
hebben de directeuren van MB BodyFit/Wielerschool.nu, de directeur van Advisor ICT Solutions en
de voorzitter van IJsclub Nooit Ge-

dacht een vijfjarig contract getekend waarmee de leden van IJsclub
Nooit Gedacht voorzien worden van
nieuwe kleding. In eerste instantie
betreft de nieuwe kleding een com-

Wandelen door Vinkeveen
Vinkeveen - Gilde De Ronde Venen
organiseert tot half september elke
2 weken op een zaterdagmiddag of
een dinsdagavond een rondwandeling door Vinkeveen.
Met een gids maakt u een wandeling van ongeveer twee uur. Tijdens
deze wandeling vertelt de gids over
de geschiedenis van het ontstaan
van het gebied van De Ronde Venen en over bijzondere en historische gebouwen en personen in Vinkeveen.
De wandelingen worden elke twee
weken gehouden op zaterdagmiddag om 14.00 uur of dinsdagavond
om 19.00 uur. U wordt ontvangen in
Pannenkoekenrestaurant Het Voordek bij de Zeilschool Vinkeveen. Er
wordt onder het genot van een kop

koffie of thee eerst verteld hoe het
gebied van De Ronde Venen is ontstaan. Daarna start de wandeling
van ongeveer 3 kilometer.
Als u wilt meedoen aan deze wandeling kunt u zich opgeven bij Gilde
De Ronde Venen via: https://gildedrv.nl/wandelen. De kosten bedragen 5,00 euro per persoon. U ontvangt een bevestiging van uw deelname. Als u zich als groep van minimaal 5 deelnemers wil aanmelden is
een andere dag en tijdstip in overleg mogelijk.
Het maximum aantal deelnemers
per wandeling is 10 personen. Indien er bij een wandeling onvoldoende deelnemers zijn kan deze
doorgeschoven worden naar een
volgende datum.

Bixiedag bij de Slotruiters
De Ronde Venen - Op Hemelvaartsdag, 25 mei, is de Rabobank
bixiedag bij de Slotruiters in Abcoude. Beginnende ruiters, tussen de
6-13 jaar, kunnen hier spelenderwijs
kennismaken met de wedstrijdsport.
En er zijn zoveel deelnemers ingeschreven dat de hele dag is volgeboekt. Tussen 09.00 en 12.30 uur uur
is er bixiedressuur, om 13.00 uur is
er een verkleedwedstrijd en aansluitend een spelletjes circuit. De middag wordt afgesloten met het bixiespringen. Voor ouders met kinderen

is dit een erg leuke dag om te komen kijken. De verkleedwedstrijd is
misschien wel het leukste onderdeel
voor het publiek en deze mag u niet
missen. Welke ruiter weet zichzelf
en/of pony het origineelst te verkleden! Rabobank Amstel en Vecht is
sponsor van dit evenement en stelt
ook mooie prijzen beschikbaar voor
de kleurwedstrijd die deze dag ook
nog voor de kinderen wordt gehouden. U vindt de accommodatie van
de Slotruiters aan de Oude Dijk 8 in
Abcoude.

den medaille. Twee kampioenen bij
GVM ons wedstrijd seizoen kan niet
meer stuk! Ten slotte was het de
beurt aan Hatice Cankaya en Rosalien Sjarafudin. Trots zijn wij op Hatice, ze zette door en probeerde op
te hurken op de brug. Rosalien behaalde een waanzinnig hoge score
op vloer. Met haar dubbel flik flak
behaalde ze de 2e plaats op vloer.
plete fietsoutfit (broek, shirt, windstopper en arm- en beenstukken)
ten behoeve van de fietsende leden
van IJNG. Zeer binnenkort zullen zij
al te bewonderen zijn in hun nieuwe outfit tijdens de trainingen en de
fietstochten van dit voorjaar en de
zomer. Daarnaast zal in het najaar
de schaatsende leden in een nieuw
wedstrijdpak voor de dag komen. Er
worden zowel wedstrijdpakken voor
het langebaanschaatsen gesponsord als voor de marathon, zodat
zowel de jeugd als de senioren van
de SchaatsTrainingsGroep van IJNG
hier profijt van hebben.
MB Body fit staat voor betere sportprestaties met persoonlijke trainingsprogramma’s, indien gewenst
met voedingsadviezen en ondersteund met sportmassages.
De Wielerschool.nu is er voor trainingen voor wielrenners en is gericht op het behalen van doelstellingen. Hier is ook de mogelijkheid
voor het trainen op wattbikes, waarmee je heel specifiek kunt trainen.
Advisor ICT Solution is een bekende ICT adviseur in de Ronde Venen
en al wat langer sponsor van IJsclub Nooit Gedacht. Naast de ijsclub hebben zij in het verleden ook
andere verenigingen gesponsord.
IJsclub Nooit Gedacht staat er met
de nieuwe kleding er weer goed op.
De 100-jarige vereniging kan er de
komende jaren weer tegenaan. Ook
geïnteresseerd in het schaatsen?
Neem eens een kijkje op www.ijsclubnooitgedacht.nl en kom langs
voor een training!

Het is eind augustus 2106 als een
groep van 14 meiden van dan 12
en 13 jaar beginnen aan een nieuw
voetbalseizoen bij CSW. Meisjes
Onder 15 – 4 heeft hun team tegenwoordig. Dat is wel een paar weken
wennen. In de eerste weken sluiten
zich nog 2 meiden aan bij wat dan al
het gezelligste meidenteam dreigt te
worden. Met 16 meiden starten we
de competitie, maar al snel is daar
de domper dat een van hen met een
zeer zware blessure moet afhaken.
In een competitie waarin we bij uitwedstrijden vaak langer in de auto
zitten dan op het veld staan word
er gemiddeld gepresteerd, sommige wedstrijden worden gewonnen,
sommige niet.
Ze eindigen in de middenmoot maar
dan is al duidelijk te zien het voetballen steeds beter gaat. Na de winterstop in een nieuwe competitie tegen allemaal nieuwe teams. De eerste wedstrijden worden gewonnen,
soms nipt. Al de derde wedstrijd uit
tegen Zuidvogels op het programma
staat is dat een medekoploper. De
wedstrijd eindigt uiteindelijk in een
gelijkspel, maar voor CSW is dan
duidelijk dat dit wel eens een mooie
competitie kan worden. De meiden
trainen fanatiek en de opkomst is
erg goed.
Elke wedstrijd is de verbetering in
het spel zichtbaar en de wedstrijden
worden steeds overtuigender gewonnen. Als een aantal wedstrijden
van CSW worden afgelast of uitgesteld, loopt Zuidvogels uit.
Als 1 april deze club naar Wilnis
komt is duidelijk dat dit de sleutelwedstrijd is. Met de vele supporters
voor beide teams ontspint zich een
heroïsche strijd. CSW komt erg snel
op 1-0 en na een spannende wedstrijd is dat ook de eindstand. CSW
blijft ongeslagen, maar Zuidvogels
staat nog boven aan de ranglijst
vanwege meer gespeelde wedstrijden. De meiden winnen vervolgens
de wedstrijden steeds overtuigender. De verdediging is vrijwel onverslaanbaar, het middenveld stabiel en sterk, de voorhoede snel en
doelgericht, maar met name is het

een hecht team. Dan is daar op 13
mei de laatste wedstrijd tegen FC
Weesp MO15-1 dat een op een zekere derde plaats staat. CSW staat
in punten gelijk met het reeds uitgespeelde Zuidvogels en moet dan
minimaal gelijk spelen om de titel
te pakken. Vanwege een iets minder doelsaldo zou deze anders nog
naar Zuidvogels gaan. Vrijdagavond
slapen de meeste meiden toch iets
minder goed dan normaal. Allemaal
zijn ze erg vroeg bij CSW en duidelijk is dat ze behoorlijk gespannen
zijn. Je kunt immers niet iedere dat
kampioen worden. Bij de start van
de wedstrijd is duidelijk dat Weesp
niet zo maar verslagen is, ze geven goed partij. CSW heeft wel een
overwicht, maar dicht bij het doel
redt de keepster een aantal keren
knap. Tot halverwege de eerste helft
de bal na een mooie voorzet in het
doel beland en de 1-0 op het scorebord staat. De spanning valt van
de meiden af en ze gaan steeds beter spelen.
Voor rust valt ook nog de 2-0 na een
mooi geplaatst schot van 20 meter
in de kruising. Als zelfs ook de 3-0
nog valt na een mooie uitgespeelde
actie smaakt de limonade nog beter.
De weergoden zijn ook op de hoogte van het doel van CSW en de zon

blijft schijnen. In de tweede helft
heeft Weesp geen schijn van kans
meer en speelt CSW zoals dat een
toekomstig kampioen betaamd, het
beste voetbal. Als met prima spel de
4-0 maar ook de 5-0 en even later
zelfs de 6-0 valt wisselen de leiders
wat posities. Een deel van de achterhoede gaat voorin staan zorgt samen voor de 7-0. Met nog twee minuten te spelen gaat ook de keepster mee naar voren. Wat niemand
voor mogelijk had gehouden gebeurt dan ook nog, na een goede
pass staat zij alleen voor de keepster van Weesp en passeert deze als
een volleerde spits. De eindstand
van 8-0 staat dan op het scorebord.
Als de scheidsrechter dan voor de
laatste maal fluit is het helemaal zeker, deze meiden zijn terecht KAMPIOEN. Uiteraard word dit nog even
goed gevierd en beloond met een
kampioenschaal, medaille, champagne en bloemen.
Daarna nog kampioenstaart en van
CSW krijgen de meiden nog patat
en wat te drinken terwijl “We are the
champions” door de kantine schalt.
Plezier en prestatie kunnen goed
samen gaan. De samenvatting van
deze kampioenswedstrijd is te bekijken op YouTube, zoekterm “CSW
MO15-4 KAMPIOEN”.

Van Walraven nieuwe
sponsor van Atlantis
Mijdrecht - Zaterdag 13 mei werd
in de gezellig ingerichte kantine
van korfbalvereniging Atlantis het
sponsorcontract met ‘Van Walraven’ getekend. Veel Atlantis leden
en belangstellenden die Atlantis een
warm hart toedragen waren aanwezig bij dit memorabele moment. Het
moment werd nog mooier doordat Atlantis 1 net van Gemini 1 had
gewonnen, waardoor de strijd voor
een promotieplek naar de 2e klasse
nog steeds open is.
Henk van Walraven, eigenaar van
‘Van Walraven’, groothandel in infra- en installatiematerialen is geen
onbekende voor Atlantis. Dat is
een grote meerwaarde voor zowel
‘Van Walraven’ als voor ‘Atlantis’. In
de speech van voorzitter Petra Taal
kwam duidelijk naar voren dat ook
de belangrijkste kernwaarden op elkaar aansluiten. Respectvol met elkaar omgaan in een prettige, plezierige omgeving, waarin medewerkers/leden werken en sporten. Ook
ontspanning en sportiviteit staan bij

Henk Van Walraven, evenals bij Atlantis, hoog in het vaandel. Henk
van Walraven gaf aan dat zowel de
onderneming als de vereniging dezelfde prestatie willen behalen, namelijk winst en winnen.
Trots
Atlantis is blij, maar vooral ook trots
dat ‘Van Walraven’ de komende drie
jaar sponsor wordt. Dit wordt onder andere zichtbaar door de shirtsponsoring van Atlantis 1 en Atlantis A1. De sponsoring is een goede ondersteuning om de gewenste groei op sportief gebied te bereiken. Als voorbeeld is ‘Van Walraven’ het juiste bedrijf voor de korfbalvereniging Atlantis. In september wordt alweer de 9e vestiging in
Rotterdam van ‘Van Walraven’ geopend. Na de ondertekening en het
heffen van het glas werd er gezellig
met de hele vereniging genoten van
een maaltijd. Al met al was het een
hele goede start van een mooie samenwerking.

Vier kampioenen bij Open
Amsterdamse Judu Event
Wilnis – Afgelopen weekend heeft
Judoschool Blaauw meegedaan aan
het Amsterdam judo Event. Bij het
Amsterdam judo Event zijn er van
vrijdag tot en met zondag judoclinics, katawedstrijden, recreatieve-,
semi-wedstrijd- en top judotoernooi gehouden. De winnaars mochten zich kampioen van Amsterdam
noemen.
Judoschool Blaauw had 8 deelnemers ingeschreven voor dit judo
event. Op zaterdagavond deden er
bij de senioren 3 judoka’s mee. Martijn de Jong wist al zijn wedstrijden
te winnen in zijn poule en werd hiermee kampioen van Amsterdam.
Op zondag was de jeugd aan de
beurt. Amy Dekkers zat in een sterke poule met onderling weinig
krachtsverschil. Nadat Amy haar
eerste wedstrijd verloren had wist zij
2 wedstrijden te winnen op beslissing en één wedstrijd op een ippon.
Ook Amy mag zich kampioen van

Amsterdam noemen. Emma Zeilstra wist met een goede combinatie
van een schouderworp gevolgd met
een houdgreep 2 partijen te winnen.
Ook in haar andere 2 partijen was
zij te sterk voor haar tegenstanders
waardoor zij kampioen van Amsterdam werd. In de poule van Roan van
der Burgh was het spannend. Roan won zijn eerste en tweede wedstrijd. In de derde wedstrijd ging de
strijd gelijk op maar werd hij door de
scheidsrechter als winnaar aangewezen waardoor ook hij zich kampioen van Amsterdam mag noemen.
Naast deze 4 judoka’s die eerste
werden was er een 2e plaats voor
Kyan van der Toorren en Wouter van
Kootwijk en was er een 3e plaats
voor Joey de Hondt en Viggo de
Lange.
Wilt u meer informatie over judo bij
judoschool Blaauw kijkt u dan eens
op de site www.judoschoolblaauw.
nl.

12 Nieuwe Meerbode

• 17 mei 2017

Eerste toernooi voor
Walking football
Vinkeveen - Hoewel het 60+ voetbalteam van Hertha nog maar 6
weken geleden is opgericht vonden ze het toch leuk om op de uit-

nodiging van Oldstars in te gaan
en mee te doen met een toernooi
bij FC Utrecht. Bij Walking Football
spelen de teams 6 tegen 6 op een

kwart veld met lage doeltjes. Zoals
de naam al doet vermoeden mag er
alleen gelopen worden, niet gerend.
Dat is al erg moeilijk bleek geduren-

Tieme tegen Jelle; Tieme speelde
heel aanvallend. Door een goede
samenwerking Toren Dame wist hij
allerlei stukken van Jelle te slaan en
hem hiermee schaakmat te zetten.
Thijs tegen Arnout; Thijs nam het
niet zo nauw met de dekking van
zijn stukken. Daar maakte Arnout
goed gebruik van door die stukken
juist te slaan en daardoor wist hij in
het eindspel de overwinning te pakken. Manolis tegen Marijn; Ze hadden er veel plezier in, vooral als de

tegenstander een verkeerde zetkeus had gedaan. Dat leverde Marijn uiteindelijk het meeste voordeel
op, waardoor hij de partij won.
Met een vrolijke handdruk werd
de partij afgesloten. Marky speelde tegen Guang; Het leek een gelijke stelling, maar Guang ging met
een paar flinke paardensprongen
richting de Koning van Marky. Een
paar zetten verder stond ook de Dame van Guang naast de Koning gedekt door zijn Paard en stond Marky schaakmat.
Ondanks zijn verlies Marky beker
1, Tieme beker 2, Marijn door zijn
winst beker 3 en Thijs, Manolis en
Jelle de trofeeën.
In de tijd dat Huub Rijsbergen de
uitslagen verwerkte, werd door Jan
de Boer de prijzen van de schaak
puzzelcompetitie uitgereikt. De beste puzzelaar van dit seizoen werd
Guang van den Bosch.
Kees Kentrop nam de schaakactiviteiten van het afgelopen seizoen
nog even door. Na een dankwoordje van Kees en onze voorzitter Henk
Kroon werd de groepsfoto gemaakt.
En nu genieten van de zomerstop.
Vrijdag 1 september 2017 begint het
nieuwe schaakseizoen weer.
Nieuwe leden zijn welkom. Kom
eerst voor de proeflessen om kennis te maken met jeugdschaak. Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur In
De Boei Vinkeveen.
Informatie via website www.svdenkenzet.nl

dan de Feestelijke Slotdrive.
In de B-lijn zien we de laatste tijd
weer een paar nieuwe namen (Hoera!). Dieny Verhoeff & Mart van der
Voort werden hier 1 met 58,77%, gevolgd door Greet Rahn & Henk van
der Schinkel (57,55%) en Tonny Godefroy & Harry Rubens (57,04%). In
de stand wordt de eerste plaats gedeeld door Co Beunder & Henk van
der Schinkel en Greet & Rolf Rahn
(62,08%). Derde zijn Tonny & Harry met 56,76%.
De BVU wil een platform blijven bie-

den voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar
keer mee te spelen en de sfeer te
proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via de
email: wagenvoorthans@gmail.com

Schaakvereniging Denk en Zet sluit
seizoen spannend af
De Ronde Venen - Vrijdag 12 mei
werd de laatste partij van de interne
competitie gespeeld.Ook de familie
was uitgenodigd om mee te kijken.
Het is altijd een extra spannende avond. Wie gaat nou die mooie
bekers of trofeeën verdienen gesponsord door aannemingsbedrijf
D. Kroese BV uit Vinkeveen. Na het
startsein werden de handen geschud en werd de eerste zet gedaan. De begeleiders keken mee
of het geleerde goed in de praktijk
werd gebracht.
In groep A het hoogste niveau kon
er nog van plaats gewisseld worden.
Marijn Vree, Lennart van der Veen,
Jaco Thijs ten Cate, Martin Meijer
en Edward Deen. Martin Meijer en
Edward Deen waren niet aanwezig, dus waren de overige drie daardoor zeker van een beker, maar welke? Doordat de favorieten Marijn en
Lennart hun partij verloren, bleef de
stand ongewijzigd. 1e plaats Marijn,
2e Lennart en met 1,7 punt verschil
werd Jaco Thijs derde.
Edward en Martin een trofee.
Groep B Marije Koster, Guang van
den Bosch, Arnout van der Veen,
Boet van Beest. Onze enige jongedame Marije was al verzekerd van

de 1e plaats, maar door haar partij
nog te winnen van Marijn Vree, was
haar beker dik verdiend. Guang en
Arnout wisten ook hun partij te winnen. Guang bleef 2e, Arnout en Boet
de trofeeën.
Groep C Marky van Diemen, Tieme Verlaan, Thijs ten Dam, Manolis Tsamitros, Marijn de Groot, Jelle
de Boer. Ook hier konden de spelers
nog van plaats wisselen en daardoor werd het extra spannend.

Greetje & Ria:

Dagprijs en kop BVU
Regio - Maandag 8 mei werd de
derde (uit 5) zitting gespeeld van
de laatste parencompetitie bij de
BVU. De hoogste score was ditmaal voor Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg uit de Alijn met 66,15%, waarmee ze meteen ook maar de koppositie pak-

ten (55,78%). Gelegenheidskoppel
Helma Rapp & Marcel Dekker werden twee met 62,08% en Marjan &
Ben drie (55,83%). Monique Verberkmoes & Jan van Beurden staan
nu op de tweede plaats (53,95%) en
Bep & John de Voijs zijn derde met
53,51%. Nog 2 zittingen te gaan en

de het toernooi, maar ook moet de
bal onder heuphoogte blijven. Men
speelt zonder keeper en dat is bij
penaltyschieten toch ook wel even
vreemd. Het zonnetje scheen volop en de sfeer was gezellig en ontspannen. Er hadden zich 11 teams
ingeschreven, die na de koffie een
gezamenlijke warming-up kregen.
Daarna gingen de eerste poule
wedstrijden van start.
Hertha speelde tegen veel ervarene teams uit Maarssen, Nieuwegein en Kamerik. In de eerste wedstrijd konden de Herthanen elkaar
nog niet zo vinden op het veld, maar
zo als dat heet, groeiden ze tijdens
het toernooi. Er moest zelfs nog een
wedstrijd beslist worden met penalty’s. Buiten de wedstrijdjes moest
men zich ook nog meten in een
aantal vaardigheden, zoals in gaten schieten en hooghouden. Waarschijnlijk vanwege de trefzekerheid
van Frans tijdens het doelschieten
hebben de mannen toch de achtste
prijs in de wacht gesleept en kon
er een mooie beker mee naar huis
genomen worden. Walking Football
wordt iedere maandag om 14.00 uur
gespeeld bij S.V. Hertha Vinkeveen.
Mannen en vrouwen mogen meedoen.

Jongens CSW JO13-2 zijn kampioen
Wilnis – Om kampioen te worden
moesten de jongens van CSW twee
wedstrijden in Aalsmeer winnen.
Donderdag j.l. werd de eerste wedstrijd gespeeld. Deze werd gewonnen Zaterdag j.l. de laatste wedstrijd. Na een goede eerste helft met
0-4 voor gingen ze de tweede helft
in, met een goed samenspelen een
aantal schoten op het doel mocht
het helaas niet lukken om verder te
komen dan 0-4. Toen het fluit signaal ging begon het feest, champagne spuiten, met kleren aan onder de douche, medailles, en terug
in Wilnis taart, patat en op de platte
kar door Wilnis wat een feest.
Staand: Aron, Stan, Kareltje, Justin,
Jordy, Maikel, Nordin, Trainer Dennis,
Ramon, Justin, Rinaldo, Chris. Zittend: Coach Henny, Sven, Jaffar, Marijn en Mike

Dames grijpen de macht
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - Zowel in de A-, B- en Clijn finishten de dames teams als
eerste tijdens de vierde avond parenbridge. Bij de A scoorden Janny
Streng- Korver & Francis Terra ook
de meeste procenten van allen. Ze
waren duidelijk, voor een keer, de
slimste van de club met hun 65,28%,
klasse! In de B ging de zege naar
Marja van Holst Pellekaan & Sandra
Raadschelders die met 62,15% voor
de dag kwamen en de C-lijn werd
een prooi voor Anneke Houtkamp
& Marianne Jonkers met 58,75%.
In deze lijn was een tweede plaats
weggelegd voor Joke Morren & Ria
Verkerk, die als gelegenheidskoppel
een prima 58,33% bereikten. Ook
plek drie was voor het zogenaamde
“zwakke geslacht”, Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans haalden met
58,33% maar net iets minder. Marjan & Jan Wille volgden met 55,21%
als vierde en Anneke & Bram van
der Zeeuw sloten de eregalerij als
vijfde met 53,47% af. In de B-lijn
werden Wil van der Meer & Ruud
van der Peet tweede met een uitstekende 60,07% en die spelen ook niet
zo vaak samen, althans hier! Gerda

van Liemt & Els van Wijk kwamen
op 57,64% als derde paar en Cobie
Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen
eindigden met 54,64% als vierde net
voor Tonny & Otto Steegstra die op
53,47% kwamen.
A lijn
In de A-lijn werden Nel & Adriaan
Koeleman tweede met 58,33%, gevolgd door zowel Ger Quelle & Gijs
de Ruiter als André van Herel & Cora de Vroom met voor beide paren
56,25%. Ook de plaatsen vijf en zes
werden gedeeld en wel door Heleen & Mees van der Roest en Johan Le Febre & Wim Slijkoord die
allen 54,51% verzamelden. Gezien
de resultaten van de laatste tijd
zou er wel eens een bod op Heleen zelf kunnen komen! Heren voelt
u zich geroepen om de dames wat
tegengas te geven, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e-mail:
gerdaschavemaker@live.nl of telefoon 0297-567458.

Veenland turnster Danae
door naar districtfinale
De Ronde Venen - Zaterdag werd
in Amersfoort de regiofinale 1 en D2
gehouden. In de eerste ronde hadden zich geplaatst bij de instappers
D2 Danae Bader en Noa Oliemans.
De beste 28 turnsters uit de regio
turnen op deze finale.
Vandaag was er een speciale coach
mee namelijk Izzy Quist die kwam
de wedstrijdnummers ophouden
en aanmoedigen. Danae en Noa
begonnen op sprong. Met mooie
sprongen begonnen ze de wedstrijd
sterk. Op de brug Danae liet alle concurrentie achter zich en werd
eerste op dit onderdeel. Door naar
de balk altijd een belangrijk onderdeel blijf je op de balk dan is de kans
op een medaille een stuk groter. Danae begon super met de balk maar
helaas met de koprol rolde ze naast
de balk. Noa liet ook een strakke oefening zien . Op vloer turnde
Noa weer een mooie overslag en
ook Danae deed het super op vloer.
Bij de prijsuitreiking bleek Danae op
een fantastische 5de plaats geëindigd te zijn wat haar een mooie medaille opleverde en een plaats voor
de district finale. Noa eindigde op
de 21ste plaats.

In de derde ronde mocht Nora Diederiks haar wedstrijd bij de pupillen 2 turnen. Nora stond reserve
en hoorde zondag pas dat ze mee
mocht doen. Nora was niet helemaal fit maar turnde toch een prima
wedstrijd. Met een mooie overslag
turnde ze zich op sprong naar het
4de cijfer. Op brug dit keer keurig
op hurken. Met meer dan 51 punten werd Nora 17de. Dan in de laatste ronde mocht Demi Hettema haar
wedstrijd turnen in een sterk deelnemersveld bij de jeugd. Demi stond
ook reserve maar omdat Jasmijn Dinant en Julia Schröder vandaag niet
mee konden doen mocht Demi hun
plaats innemen. Demi moest gelijk
beginnen op sprong niet haar favoriete toestel, maar wel weer twee
keer gesprongen. Op brug turnde ze
een mooie oefening. Helaas moest
Demi 2x de balk verlaten. Op vloer
een geen grote fouten en met een
punten totaal van meer dan 45 punten werd Demi 23ste. De Veenland
turnsters hebben nog drie wedstrijden. De regiofinale op 3 juni, district
finale op 10 juni en de leukste wedstrijd van het jaar de toestelfinales
op 24 juni.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De donderdagmiddagafdeling van BVM heeft op 11
mei de laatste competitieronde gespeeld en die was spannend. De resultaten van die middag bepaalden
wie de kampioenen in de lijnen werden.
Voor een deel waren de spellen
meer dan uitdagend om het goede speelplan te vinden en dat leidde
soms tot zeer uiteenlopende biedingen. Uiteindelijk konden na zes ronden de kampioenen van dit seizoen
worden bepaald,
Maar eerst de uitslag van
de laatste speelronde:
A-Lijn:
1. Ton Verlaan &
Pieter Koopmans
58,33%
2. Ria ven Bergen &
Ingrid Voskamp
57,92%
3. Jan Bunnik &
Corry Twaalfhoven
57,08%
B-Lijn:
1. Bram
& Tiny van Klaveren
64,17%
2. Wil Bunnik &
Annie van Onna
57,50%
3. Gerda van Duren &
Tiny Zwebe
51,25%
C-Lijn:
1. Ria Versteeg &
Marian Verdegaal
65,97%

2. Manon van Nieuwkerk &
Ben Gabriel
59,03%
3. Diny de Haas &
Anja van der Kleij
57,64%
En dan de einduitslag na
zeven speelronden:
A-Lijn:
1. Jan Bunnik &
Corry Twaalfhoven
57,09%
2. Kiki Lutz & Cees Houmes 55,59%
3 Gerard &
Riet van der Meer
55,18%
B-Lijn:
1. Bram & Tiny van Klaveren 57,63%
2. Lineke van Oevelen &
Corrie de Jong
54,17%
3. Jannie & Teus Koppen
51,78%
C-Lijn:
1. Diny de haas &
Anja van der Kleij
59,33%
2. Bart Groenevelt &
Lenie Bergschneider
59,33%
3. Simon Rijser &
Marian Verdegaal
59,11%
De technische commissie gaat besluiten nemen over promotie en degradatie en over de indeling voor
het volgende seizoen, dat start op
de eerste donderdag in september.
En natuurlijk zullen er velen deelnemen aan de fameuze zomerbridge
drives die starten op 12 jun 2017.
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Top weekend Argon JO13-1
Mijdrecht - Afgelopen weekend
heeft Argon JO13-1 een sportief

voetbal weekend gehad. Zaterdagmiddag werd het toernooi in Bo-

degraven feestelijk afgesloten als
Kampioen van het toernooi JO13-

1. Aansluitend stond op de camping
Bots Holland in Waverveen een met
zon overgoten BBQ klaar voor spelers, ouders, broers en zussen, geregeld door de ouders. Na diverse
(gekke en lachwekkende) spelletjes en een nachtelijke speurtocht
konden de jongens een paar uurtjes
slapen in de blokhutten op de camping om vervolgens af te reizen naar
De Kwakel voor een ochtendje Poldersporten. Sommige jongens konden hier even goed wakker worden
in het koude water. Gelukkig scheen
het zonnetje zodat het niet te koud
werd voor de zwemmers. Wij bedanken de Club van 100 van Argon
voor hun bijdrage, de evenementencommissie van Argon voor het
organiseren van de zondagochtend
en alle ouders en trainers voor het
organiseren, koken, opruimen, rijden en begeleiden. De spelers van
de JO13-1 hebben een top weekend gehad! Volgende week staat er
nog 1 wedstrijd op het programma
en dan is het voetbalseizoen 20162017 echt definitief afgesloten. Iedereen een mooi en zonnige vakantie alvast toegewenst. Tot het volgende voetbalseizoen!

Argon laat de punten
achter in Amsterdam
Mijdrecht - In de laatste wedstrijd
van het seizoen heeft Argon tegen
Swift geen al te beste indruk achter
gelaten. Na een matige eerste helft
waarin de ruststand tevens de eindstand werd (2-1) speelde Argon de
tweede helft wel beter, echter het
benutten van de (schaarse) kansen
was deze middag niet aan de voorwaartsen besteed. Argon kon al na
een paar minuten op voorsprong
komen toen Ian van Otterlo de bal
veroverde en op doelman Teerink
afging, echter zijn schot ging maar
net voorlangs. Daarna twee mogelijkheden voor Swift, eerst was het
topscorer Bas Buimer die alleen
voor Argonkeeper Terence Manschot verscheen maar Manschot
greep goed in. Twee minuten later was het wel raak voor de Amsterdammers, een voorzet van links
kon door Jaap Smeeing gemakkelijk
worden ingetikt 1-0. Binnen twee

minuten stond het weer gelijk toen
na een uitbraak Jesse Stange alleen
voor keeper Teerink verscheen, koel
schoof Stange de bal binnen. 1-1.
Daarna twee mogelijkheden voor
Swift waarbij Manschot goed ingreep, maar bij een aanval over
rechts kon Dinkgreven toch weer
gemakkelijk de thuisploeg op 2-1
zetten.
Rakelings
Argon kreeg daarna nog een mogelijkheid maar Ian van Otterlo zag
zijn inzet rakelings naast gaan. In
de slotfase van de eerste helft kreeg
Swift nog twee kansen, een omhaal van Smeeing zeilde net naast
de kruising en Van den Berg mikte van dichtbij te hoog. De tweede
helft Kwam Arnoud Schonis en Younes Ouaali in het veld voor Van Ede
en Rida. Argon speelde nu wel beter
maar kon dat niet in een doelpunt

Argon meiden MO13 kampioen
Mijdrecht - Woensdagavond 10
mei speelde MO13 ARGON tegen
MO13 NSV uit Noorden. Dit was
een erg belangrijke wedstrijd, Argon
kon kampioen worden. NSV stond
op dat moment op de 5e plaats in de
competitie. Het was een hele spannende wedstrijd, de meiden van
NSV gaven de doelpunten niet weg
en hebben hard gestreden. De mei-

den van MO-13 hebben ook heel
erg hard gewerkt en vóór de rust
werd het 3-1. Ná de rust heeft Argon uiteindelijk met 8-3 het kampioenschap binnengehaald! Het team
heeft deze wedstrijd met een invalster uit MO11 en 2 licht geblesseerde meiden toch gewonnen!
De meiden moeten aanstaande zaterdag 20 mei nog 1 wedstrijd spe-

Van links naar rechts: coach en trainer Marcel, Sanne, Sharon, assistent-coach
en trainer Raymond, Bernis, Katizia, Renee, Lisa, Farah. Monica en Rosalie.

Geslaagde afsluiting van
Hoofdklasse seizoen Argon
Mijdrecht - Na afloop van de uitwedstrijd van Argon tegen Swift is
er aan de Hoofdweg in Mijdrecht op
een geanimeerde manier afscheid
genomen van de staf en de spelers, die de Argon selectie gaan verlaten. Ook zijn een aantal nieuwe
gezichten aan de supporters voor-

gesteld. Nadat de selectie zich een
aangenaam buffet (met dank aan
Han Bots voor de prima verzorging)
goed had laten smaken, konden de
in de kantine aanwezige spelers,
supporters en sponsors zich vermaken bij het cabareteske optreden van het duo Arjan en Paul, die

uitdrukken. Een vrije trap van Wilco
Krimp na een overtreding op Zorn
kwam in handen van de keeper en
toen twintig minuten voor tijd Jesse
Stange werd gevloerd en scheidsrechter Gansner naar de stip wees
kreeg het de kans om weer gelijk te
komen. Maar Jesse van Nieuwkerk
schoot de bal te slap in waardoor
keeper Teerink kon ingrijpen. Daarna mocht Romero Antonioli de laat-

ste tien minuten onder de lat plaats
nemen, hij redde bekwaam bij inzetten van Smeeing en Rosenhart. Argon kreeg ook nog twee kansjes,
Ian van Otterlo produceerde een
afzwaaier en Jesse Stange kopte
naast na een vrije trap.
Door dit resultaat is debutant Argon
als tiende geëindigd in de hoofdklasse A met 36 punten.
Foto: sportinbeeld.com

len, maar dit is enkel voor de eer.
Afgelopen zaterdag zijn de trotse
meiden gehuldigd in de kantine van
ARGON met champagne en een
echte medaille. Vanuit Argon kregen zij ook nog heerlijke frites. Het
bleef feest, want afgelopen zondag

is het meiden voetbalteam samen
met de jongens JO13 van ARGON
gaan poldersporten in de Kwakel.
Het was fantastisch weer, maar de
kinderen hielden het niet droog. Iedereen heeft genoten. ARGON bedankt hiervoor.

Vitac 2 kampioen en Kees
Koedooder clubkampioen!
De Ronde Venen - Ter afsluiting
van het seizoen werd afgelopen vrijdag 12 mei gestreden voor het clubkampioenschap van de Vinkeveense tafeltennisvereniging Vitac in de
Willistee. In de 1e ronde werd gestart met 2 vierkampen. Kees Koedooder en Margit de Koning wisten
al hun 3 partijen overtuigend te winnen en zich zo te plaatsen voor de
finale. In deze eindstrijd kon Kees
Koedooder vele punten scoren met
zijn sterke forehand aanval en trok
de partij in 4 games naar zich toe.
Reeds voor de 11e keer kan nu zijn
naam op de wisselbeker ingegraveerd worden als clubkampioen
Vitac! Eindklassering: 1. Kees Koedooder 2. Margit de Koning 3. Oscar
Riehl 4. Kees Pronk 5. Hugo Gons 6.
Jeroen Zonneveld 7. Peter Nethe 8.
Eddy Godfried.
Tweede team
Deze avond werden ook de spelers
van het tweede team van Vitac gehuldigd vanwege een mooi kampioenschap in de vijfde klasse. Het
team bestaande uit van links naar
rechts: Eddy Godfried, Hugo Gons,
Jeroen Zonneveld, Peter Nethe en
Kees Pronk werd met liefst 75 pun-

ten ongeslagen kampioen met zelfs
16 punten voorsprong op Bijmaat 2,
de laatst overgebleven concurrent,
die ook tweemaal met 6-4 geklopt
werd. Volgend seizoen komt het
team uit in de vierde klasse. Minder
voorspoed kende dit seizoen Vitac
1 dat uitkwam in de tweede klasse. Halverwege het seizoen moest
het team zich terugtrekken wegens
blessures van twee basisspelers.

Fietspuzzeltocht
Hemelvaartsdag
Wilnis - Op donderdag 25 mei a.s.
wordt weer de jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden in Wilnis. Bij fietsbaar weer, start de route van ongeveer 30 km tussen 14.00 en 14.30
uur vanaf gebouw ‘de Roeping’,
Kerkstraat 12 in Wilnis. De spannende route is voor jong en oud
met onderweg een gezellige pleis-

terplaats, waar het vragenformulier
kan worden ingeleverd. Deelname
kost 3,00 euro per persoon, met een
maximum van 10,00 euro per gezin.
Onder de goede inzendingen wordt
een smakelijke prijs verloot. Mocht
het geen weer zijn om te fietsen,
dan wordt de tocht verplaatst naar
5 juni (2e Pinksterdag).

Laatste thuiswedstrijd
voor JO9-4M
Wilnis - Afgelopen zaterdag speelde de JO9-4M van CSW haar laatste
thuiswedstrijd van het seizoen tegen
de kampioen van de najaar en voorjaarscompetitie Waterwijk. De jonge meiden van CSW hadden al twee
maal eerder met 5-0 verloren van
het fysiek sterke Waterwijk.
Ook dit keer leken de meiden geïmponeerd door met name de schotkracht van afstand en dit resulteerde in een vroeg 3-0 achterstand.
Coaches Martin en John hielden
een korte time-out en probeerde de meiden wakker te krijgen en
aan te geven dat het veldspel van
CSW toch echt beter was. De meiden trokken gezamenlijk naar voren en kenmerkend voor de kente-

ring van de wedstrijd was de 3-1.
Een klutsbal bleef op een meter
van de doellijn liggen en als roofdieren smeten Anouk en Fiene zich
ervoor waardoor de bal in het doel
kwam. De tweede helft werd bloedstollend. Anouk, Mandy, Jasmijn, Isa
Wolff, Isa van der Ruit hielden de
boel dicht, terwijl Yasmin, Isa Verheul, Fiene en Ary de probeerde gevaarlijk te worden. Binnen 5 minuten was er een gelijke stand bereikt
toen Ary twee maal doel trof. Het
spel golfde op en neer en Waterwijk
was compleet verrast door de metamorfose van de Wilnisse leeftijdsgenoten (?). Waterwijk maakte 3 minuten voor tijd twee snelle doelpunten, 3-5.

in een optreden gelardeerd met de
nodige voetbal- en kleedkamerhumor op geheel eigen wijze een opstelling fabriceerden uit de selectiegroep.
Glimlach en schaterlach kwamen
veelvuldig voorbij tijdens dit een
klein uurtje durende optreden.
Daarna was het tijd voor het ‘officiële” deel van het programma, dat
werd begeleid door Paul Reurings,
in het verleden actief als “Directeur Sportive” voor de zondagselectie. Om niet in het verleden te blijven

hangen, maar het ook mooie heden
te benadrukken, liet Paul zich assisteren door Cartouche Veenbrink,
niet alleen lid van de Commissie
Commerciële Zaken, maar ook fanatiek meelevend supporter en
voetbalvader.
Alle vertrekkende spelers en stafleden kwamen aan het woord en
mochten ook de bekende en o zo
gemeende aan hen gerichte warme
woorden aanhoren, welke werden
afgesloten door algemeen voorzitter
Ton Goedemoed.
Na de gebruikelijke bossen bloemen en foto’s was het tijd voor de
kennismaking met aanwezige nieuwe spelers en stafleden. Door verplichtingen konden niet alle nieuwe spelers zich even voorstellen,
er waren er die ook die zich helemaal niet meer hoefden voor te stellen vanwege hun verleden bij de
club, maar in ieder geval werd het
de aanwezigen duidelijk dat we ook
volgend seizoen weer een gedreven selectiegroep mogen verwachten met oude en nieuwe spelers,
oude en nieuwe mensen in de begeleiding en trainersstaf maar met
dezelfde instelling als we gewend
zijn: zo goed mogelijk presteren en
de naam van de club in positief verband naar voren brengen.
Uiteraard werd er nog uitgebreid
nagebabbeld.
Foto: sportinbeeld.com

Kanopolo De Ronde
Venen matig op NK
De Ronde Venen - Op het NKkanopolo kwam het team matig voor
de dag. Door studie; cursus en werk
is het lastig om voldoende spelers
bijeen te krijgen om volwaardig te
kunnen trainen. Het gemis aan training is te zien in de wedstrijden.
In de eerste wedstrijd ging de strijd
gelijk op en lang bleef het tegen
Windhappers 2-2. Er waren volop kansen om de wedstrijd naar
KVDRV toe te trekken. Een paar
kansen alleen op het doel af werden gemist en schoten raakten de
lat. Met balverlies en een counter
scoorde de tegenstander de winnende treffers. Een 2-3 verlies tot
gevolg. Tegen UKC ging het een
stuk beter en werd er ruimschoots
gewonnen en de kansen werden
beter benut. In de wedstrijd tegen
Tilikum uit Leeuwarden moesten
twee spelers met materiaal pech het
veld verlaten en ontbrak de tijd om
het mankement te verhelpen. Gelukkig waren er voldoende wissels
en kon de wedstrijd gewoon worden uitgespeeld. Wel was het ritme
gebroken en kon de tegenstander
afstand nemen. Later ging het weer
gelijk op. De eindstand werd 4-6.
Tegen het jeugdige team van Zwetplassers kon KVDRV geen vuist maken en werd er met 2-6 verloren. Dit
team bewees dat met snelle jeugdspelers en een paar ouderen met
meer “body” een prima team is te
maken. Deze jeugdspelers gaat het
vast nog maken in de hogere klas-

sen. Het team uit de Wormer doet
na jaren afwezigheid weer voor het
eerst mee aan de competitie.
Trainingsmaatjes gezocht
De basis van het team is erg smal
en als er iemand ziek is of een keer
afvalt, dan is de groep eigenlijk te
klein om goed te kunnen trainen.
Het liefst heeft het team versterking
in de vorm van nieuwe spelers, maar
ook enkel meetrainen is een optie.
Het leukst is als er op de training
5-5 kan worden gespeeld. Van het
oefenen op wedstrijdsituaties leert
men wel het meest.
Het poloteam kan worden aangevuld met van alles en nog wat. Dus
met iedereen die een beetje kanovaren kan en een bal kan vangen.
Dit zijn ouders waarvan de kinderen
kanopolo spelen en oudgediende
die na een lange periode weer mee
gaan doen met het kanopolo.
Jeugd
Ook jeugd die wil gaan kanopoloën
is van harte welkom. Met een stuk
of zes spelers kan er weer worden
gestart met een trainingsgroep. Wel
helpt het als je een beetje lef en durf
hebt. Kom een keer meevaren! Wij
zorgen voor het materiaal.
Uitslagen 1e ronde NK:
KVDRV – Windhappers
KVDRV – UKC
KVDRV – Tilikum
KVDRV – Zwetplassers

2-3
6-0
4-6
2-6

