Kopstaart

Wilnis – Woensdagmiddag
jl zijn drie auto’s op elkaar
gebotst op de Ir. Enschedeweg bij Wilnis. Het verkeer
werd geregeld door een verkeersregelaar toen de kopstaartbotsing ontstond. Drie
voertuigen raakte hierdoor
beschadigd. Drie personen
werden ter plaatsen gecontroleerd door ambulance
broeders. Een van de wagens was dusdanig beschadigd dat deze moest worden
weggesleept.

Meer bekendheid
voor de Wegh
der Weegen

Regio - UWTC is een veelzijdige vereniging met 3 afdelingen:
wielren, bmx en toer. UWTC staat
momenteel op de tweede plaats
in de provinciale tussenstand
van de verkiezing vereniging
van het jaar. Alle provincie winnaars worden na 20 mei bezocht
door een vakjury. Tot 20 mei kan
er gestemd worden via www.verenigingvanhetjaar.nl en UWTC
hoopt ook op uw stem te kunnen
rekenen, want UWTC wil de vakjury heel graag laten zien wat er
afgelopen jaar allemaal gerealiseerd is. Ons mooie nieuwe clubgebouw met dakterras, een uitdagende nieuwe bmx baan, een
uitbreiding in het parcours voor

niet mogelijk de grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan elders te hergebruiken. Inmiddels is er door de gemeenten
Haarlemmermeer en Aalsmeer
beleid vastgesteld waarin staat
onder welke voorwaarden de
grond hergebruikt mag worden.
Op dit moment wordt in samenwerking met de gemeenten geDe stoffen PFOS en PFOA zijn volksgezondheid aangeeft en het werkt aan een grondstromenplan
sinds de jaren 60 wereldwijd op is daarom niet te verwachten dat om de overtollige grond van het
grote schaal gebruikt, bijvoor- er gezondheidsrisico’s zijn voor project op een verantwoordelijke
beeld in blusschuim en brand- de omgeving. Het ontbreken van wijze binnen het project te hergevertragers. De aangetroffen con- beleid voor het verwerken van bruiken of af te voeren.
centraties zijn lager dan de risi- grond verontreinigd met PFOS/
cogrenzen die het RIVM voor de PFOA maakte het tot voor kort Vervolg elders in deze krant.
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veldrijden en dit allemaal met de
tomeloze inzet van heel veel vrijwilligers. Op 7 en 8 juli wordt het
NK bmx bij UWTC verreden en de
KNWU heeft UWTC de status van
RTC (regionaal trainingscentrum)
toegekend. UWTC heeft de laatste jaren ook een aantal toptalenten binnen de vereniging gehad.
Bart van Bemelen (bmx) traint nu
in een selectie op Papendal. Lorena Wiebes (wielren) heeft voor
haar nieuwe team Parkhotel al diverse podiumplaatsen gereden
bij de elite dames. En onze handbikers Jetze Plat en Tim de Vries
behoren tot de wereldtop. Geef
ook UWTC uw stem! Alvast bedankt.

dat een Audi in het water was
beland. Helaas zag de politie later ( via een bewakingscamera)
dat de Audi met flinke snelheid
een stoeprandje had geraakt,
hierdoor een brug opschoot en
Wilnis – Daar wordt je als agent Maaar dan blijkt dat de bestuur- zo het water in. De bestuurder
en als hulpdiensten niet echt blij der hem als gesmeerd is. Het ge- smeerde hem direct. Op de film
van, als er een auto in het water beurde zondagochtend rond zes is echter de bestuurder duideligt, niemand in de buurt, dan uur in Wilnis aan de Oudhuijzer- lijk zichtbaar en ook het kentebel je de hulpdiensten en ga je weg. Een agent ging te water en ken van de verongelukte auto.
zelf vast het water in om even- de hulpdiensten kwamen mas- Dit is een kwestie van even een
tuele slachtoffer(s) te helpen. saal in actie nadat gezien was bezoekje brengen.

naar slachtoffer(s)

Ook in een hospice wordt
elke dag gekookt…
De Ronde Venen - Daarover kunt
u alles horen en ook zelf proeven
tijdens het Open Huis bij het Johannes Hospitium, Kamgras 2
in Wilnis op zaterdag 26 mei a.s.
tussen 11.00 en 13.00 uur als een
paar van onze (vrijwillige) koks
lekkere hapjes voor u zullen maken. Ook zijn er verpleegkundigen en andere vrijwilligers aanwezig om informatie te geven
over de criteria voor opname en
het vrijwilligersbeleid. Vrijwilli-

gers vertellen over hun werk en
leiden u desgewenst rond in het
hospice.
Op dit moment zijn zij op zoek
naar vrijwilligers, die, onder leiding van verpleegkundigen en
na een inwerkperiode, op verschillende dagdelen zorgtaken
op zich willen nemen en vrijwilligers die de huishoudploeg willen komen versterken. Kijk voor
meer informatie op de website
www.johanneshospitium.nl

Ransuil heeft gelukkig
weer nieuwe plaats

Wilnis – We schreven er al eerder
over. Over de prachtige ransuil
die al maanden te vinden was in
de bomen op de hoek van de Trilgras en Raaigras in Wilnis. Maar…
deze bomen stonden op de kaplijst van de gemeente. Hoewel de
gemeente, na een gesprek met
omwonenden had toegezegd deze bomen dan pas te kappen na
De Ronde Venen – In een persbericht laat burgemeester en wet- nog onder de Wsw vallen, zijn de broedtijd werden donderdag
houders het volgende weten: Het college van B en W heeft dins- verzekerd van passend en be- 26 april de bomen gewoon omdag 8 mei het inrichtingsplan voor de sociale werkvoorziening taald werk tot aan hun pensioen. gehakt. Weg uil. Dit zorgde voor
vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe de gemeente de onder- Wethouders Schuurs: ,,Zij komen de nodige commotie in de buurt
steuning van mensen met een arbeidsbeperking vanaf 1 januari in dienst bij één van de zes ge- en zelfs de VVD fractie stelde hier2019 wil organiseren.
meenten. Aan hun arbeidsvoor- over vragen ( waar tot op heden
waarden verandert niets. Het nog geen antwoord op is geko,,Met de aanpak kunnen we men- tief geadviseerd. De besluitvor- overgrote deel van deze me- men, red)Na het kappen van de
sen met een afstand tot de ar- ming is het gevolg van verander- dewerkers blijft hetzelfde werk boom was de uil enige tijd niet
beidsmarkt beter en meer inte- de wetgeving. Door de komst van doen op dezelfde locatie als nu. gezien.
graal helpen. Niet alleen bij het de Participatiewet kunnen men- Voor degenen waarvoor dit niet Tot zaterdag 12 mei, toen ontving
zoeken naar werk. Als het nodig sen vanaf 2015 geen aanspraak mogelijk is, wordt passend werk onze redactie bijgaande foto van
is kan ook ondersteuning worden meer maken op de Wet sociale op een andere locatie gezocht.’’
Emmy Doornbos en zij schreef:
gegeven bij hoe de rest van hun werkvoorziening (Wsw). Zij val“ en toen zat de ransuil hoog in
leven daar op aansluit’’, zegt wet- len vanaf dat moment onder de Het personeel van PAUW Bedrijhouder Alberta Schuurs. De ge- Participatiewet. Ook mensen met ven dat in vaste dienst is, heeft
meenteraad wordt eind juni ge- een arbeidsbeperking die onder een werkgarantie. Zij gaan wervraagd met het inrichtingsplan de Participatiewet vallen biedt de ken bij Nieuwegein, Stichtse
in te stemmen. Naast het colle- gemeente beschutte werkplek- Vecht, De Ronde Venen of voor
ge van De Ronde Venen, heb- ken en begeleiding naar passend Werk en Inkomen Lekstroom. In
Amstelhoek – Donderdagben ook de colleges van Vianen, werk aan”.
veel gevallen blijven ze hetzelfde
middag is een inwoner van
Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en
werk doen als nu voor dezelfde
Nessersluis ten val gekomen
Stichtse Vecht de inrichtingsplan- Garanties voor medewerkers
groep medewerkers met een armet zijn fiets op het fietspad bij
nen voor hun gemeenten vast- “De medewerkers met een ar- beidsbeperking.”
de Amstelhoek. De snelbinders
gesteld. De Ondernemingsraad beidsbeperking die nu via PAUW
van De Ronde Venen heeft posi- Bedrijven aan het werk zijn en Vervolg elders in deze krant.

ADVERTEREN? Nieuwe organisatie voor
sociale werkvoorziening
IN DE

16 mei 2018

Aanleg busbaan UithoornSchiphol-Zuid is vertraagd
Regio - De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid
en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op. De vertraging komt door de vondst van
lage concentraties PFOS en PFOA in de bodem van het hele werkgebied. Daarnaast blijken de kosten voor het project hoger dan
tijdens de voorbereidingen zijn geraamd. De verwachting is dat
de provincie Noord-Holland het project na de zomer kan aanbesteden zodat de werkzaamheden in 2019 kunnen starten. Aldus
een bericht van de Provincie Noord-Holland.
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UWTC genomineerd voor
vereniging van het jaar
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Fietser gewond

een boom op Raaigras circa 20
meter vanaf de boom die gekapt
werd. Gelukkig heeft de uil weer
een mooie plek gevonden”.

van zijn fiets waren los geraakt
en in zijn trapas beland. Hierdoor kwam de man ten val. Een
aantal passerende wielrenners
zagen de man te laat en botsten tegen hem aan. Ambulancepersoneel hebben de man
behandeld.
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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.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 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;
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:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 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.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Twee projecten voor kinderen
tijdens AmstelProms
Regio - Vorige week maakten we
al melding van Voice Kids AmstelProms. De wedstrijd voor kinderen tot 15 jaar die mooi kunnen
zingen en graag het AmstelProms
podium voor zichzelf alleen hebben. De winnaar mag optreden
tijdens het grote AmstelProms
Concert diezelfde avond vanaf
20.30 uur. Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven
via voicekids@amstelproms.nl.
Xing&Dance Kids AmstelProms
Voor kinderen die het leuk vinden
om te zingen én te dansen in een
groep is er Xing&Dance Kids AmstelProms. Dit project is bedoeld
voor kinderen uit groep 4 t/m 8.
Deze kinderen gaan gedurende 6
weken repeteren voor een koorlied, Lekker Xingen. Marjolein
Porton van Kinderkoor Xing heeft
een superleuke tekst gemaakt op

het liedje ‘Despacito’. Daarnaast
nog een spetterend dansoptreden tijdens de Medley van Doe
Maar en natuurlijk nog meedoen
aan de finale van die avond.
De organisatie van AmstlProms
vindt het belangrijk én superleuk om kinderen deel uit te laten maken van dit mooie evenement. Het team van AmstelProms
hoopt dan ook dat de kinderen
uit Uithoorn en De Kwakel zich
massaal gaan opgeven voor deze projecten. Hoe leuk is het om
het schooljaar met een knallend
optreden tijdens een supermooi
muzikaal evenement aan De Amstel af te sluiten?
De kinderen kunnen zich opgeven via xingendance@amstelproms.nl.
Meer informatie? www.amstelproms.nl.

Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Fairtrade Fort Nigtevecht
Voorbereidingen Bouwdorp DRV in volle gang

De Ronde Venen - Bouwdorp
DRV 2017 was wederom een
groot succes!. 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 zesde editie van Bouwdorp
DRV wordt de laatste week van
de vakantie (20 t/m 124 augustus 2018) georganiseerd op het
terrein bij het zwembad de Veenweide (Ontspanningsweg 1).
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 ze de week af. Het Bouwdorp
wordt dan opengesteld voor publiek. De hutten bewonderd worden door bewoners van buiten
het Bouwdorp.

Regio - De Ronde Venen - Onder
grote belangstelling heeft afgelopen zaterdag de uitreiking plaatsgevonden van het bord “Fairtrade
Fort” Nigtevecht.
De voorzitter van de landelijke
Fairtrade Campagne, Henk Zand-

vliet overhandigde dit bord aan
de beheerder van het fort, Marian van Weert.
Dit onder toeziend oog van de
wethouder kunst, cultuur en cultuurhistorie van de Ronde Venen,
Marja Becker.

Vinkeveen - In verband met 2e
Pinksterdag is het Repair Café
Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-DeBaat) deze maand verschoven naar vrijdagmiddag 25
mei van 13.30 tot 17.00 uur. Op
vrijdag 25 mei wordt ook gevierd
dat de Broedplaats Vinkeveen 1
jaar bestaat! Vrijdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur zijn er diverse
demonstraties en feestelijkheden
in de Broedplaats georganiseerd.
En ook het Repair Café is daar dus
bij aanwezig.
Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachine etc.) die voor
u de gratis reparaties doen van
de door u meegebrachte kapotte
spullen of kleding. U kunt meekijken en terwijl u wacht is er een
(gratis) kopje koffie en thee. Het
Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen, de koffie/thee staat voor u
klaar!!
Deze maand hebben we bij het
bij Repair Café speciale aandacht
voor (kapot) tuingereedschap,
tuinmeubilair etc. Verder kunt u
terecht voor allerlei andere reparaties zoals kleding, kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, (niet al te grote) stoelen en
krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk of wat u verder
tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk gerepareerd wilt hebben.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

Tijdens defacebook.com/
uitreiking waren ook
vertegenwoordigers
politieke partijen aanwezig, VVD, D66,
PvdA/GL en Seniorenpartij De
Ronde Venen.
Na de uitreiking was er gelegenheid om deel te nemen aan de interessante excursie op Gedenkplaats Fort Nigtevecht, waar tevens een expositie aanwezig is
van textielschilderijen.
Bezoekers die met de fiets kwamen konden daarna starten met
een fietstocht van 30 km langs de
Fairtrade en EKO bedrijven.

nen 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

Kaartverkoop
Er bleek geen reserveringssysteem opgewassen tegen de enthousiaste aanmeldingen voor
Bouwdorp de afgelopen jaren!
Daarom hebben ze dit jaar het
voorbeeld van andere huttenbouwweken gevolgd en gekozen voor een fysieke kaartverkoop. De Kaarten à € 25,00 (contant te voldoen) zijn verkrijgbaar op zaterdagmiddag 26 mei
aanstaande vanaf 13:00 uur. De
kaartverkoop vindt plaats bij het
Bowlingcentrum aan de Ontspanningsweg 1a te Mijdrecht
(het nieuwe terrein van Bouwdorp). Je dient hiervoor een ingevuld aanmeldingsformulier meet
e nemen. Deze is via de website van Ouders Lokaal te downloaden. Er mag uitsluitend ingeschreven worden voor je eigen kinderen (maximaal 3 kinderen)! Er is plaats voor maximaal
180 kinderen. Je kunt BouwdorpEducatief
DRV ook volgen op Facebook
De kinderen van Bouwdorp DRV ‘BouwdorpDRV’. Voor vragen en/
zullen naast dat ze hun creativi- of meer informatie kun je mailen
teit kunnen ontplooien ook met naar info@ouderslokaal.nl
hun budgettaire talenten aan de Vind je het leuk om te helpen tijslag gaan. Aan het begin van de dens deze week, stuur dan ook
Bouwdorpweek worden er teams even een mailtje! We kunnen
ingedeeld. Elk team krijgt een hulp van jong en oud gebruiken!
startkapitaal waarmee ze ‘bouw- Ook MAS-ers (maatschappelijke
kavels’ en ‘bouwmaterialen’ kun- stagieres) zijn welkom.

Repair Café
vrijdagmiddag open!

Nieuwe organisatie voor sociale
werkvoorziening
Vervolg van de voorpagina

dus zowel mensen uit de voormalige Wsw als mensen die onder de
De Ronde Venen - “De nieu- Participatiewet vallen. De zes gewe wet maakt het noodzakelijk meenten trekken in het vervolg
dat de organisatie van de sociale gedeeltelijk met elkaar op. In de
werkvoorziening opnieuw vorm stichting Schoonmaak gaan vijf
wordt gegeven. De groep men- gemeenten samenwerken. In de
sen die nog onder de Wsw valt stichting Groen en Beschut werkt
(en er al vóór 2015 aanspraak op De Ronde Venen samen met
maakte), wordt komende jaren Stichtse Vecht. De administratie
kleiner. Mensen gaan na verloop en organisatie van de werkgevervan tijd met pensioen terwijl de staken doen de gemeenten gezainstroom is gestopt. Door de ge- menlijk”.
meenteraad is daarom in september vorig jaar besloten PAUW Be- Mensen centraal
drijven op te heffen. Hierin wa- “Uitgangspunt van het inrichren de Wsw-werknemers van de tingsplan in De Ronde Venen is
zes gemeenten ondergebracht. dat er zoveel mogelijk maatwerk
In de inrichtingsplannen die nu wordt geleverd. ,,Mensen vienaar de gemeenteraden zijn ge- len vroeger onder de Wsw of Wastuurd staat beschreven hoe de jong en nu onder de Participatienieuwe organisatie van de socia- wet. Mogelijk wordt het in de toele werkvoorziening er uit komt te komst weer anders. Als gemeente
zien. De nieuwe structuur omvat hebben we altijd de zorg om de-

ze kwetsbare groep te ondersteunen. Met het inrichtingsplan kunnen we dat op een integrale manier doen, door mensen centraal
te zetten.
Dat doen we door elke keer te kijken, met de persoon zelf en directbetrokkenen, wat de best
passende vorm van arbeid is’’,
zegt wethouder Schuurs. ,,Ik ben
ook heel blij dat het werkcentrum
verhuisd is naar het Lokaal aan
de Rondweg en met twaalf vaste mensen en vier inhuurkrachten nu aan de slag is voor alle
mensen in de Participatiewet. Zij
werken al voor de groep mensen
met beperkingen die sinds 2015
is ingestroomd en zijn ook goed
voorbereid op de taak die op hen
afkomt.’’ De inrichtingsplannen
zijn openbaar en te raadplegen
op www.toekomst-grsw.nl”, aldus
het persbericht.

U bent dus op 25 mei a.s. van harte welkom van 13.30 tot 17.00 uur
met uw reparaties in de Broedplaats aan de herenweg 63 te Vinkeveen (ingang bibliotheek).
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Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800
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!
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Barbecue à la poelier-traiteur
Van Egmond
salade, stokbrood, kruidenboter,
mixed grill, biefstukspies, garnalenspies, worstjes, saus enzovoort
ten grondslag liggen. Deze barbecuepakketten gelden in prijs
p.p. voor vanaf 10 personen. Zie
hiervoor de advertentie in deze
krant, de folder in de winkel maar
met name ook de website www.
poeliervanegmond.nl.

Het team van poelier-traiteur Van Egmond maakt van uw barbecue een
succes
Regio - Stilaan wordt het weer wordt vers in eigen keuken bebarbecue-tijd. Sterker nog, ruim reid en tegen aantrekkelijke prijeen week geleden waren bij het zen aangeboden, waaronder het
uitzonderlijk mooi weer de barbe- ‘Standaard barbecuepakket’ dat
cues al volop in gebruik. Poelier- eventueel kan worden uitgebreid
traiteur Van Egmond met vesti- tot een ‘De Luxe’ versie, die ‘Van
gingen in de Passage te Mijdrecht het Huis’, maar ook speciale ‘Kinen in winkelcentrum Zijdelwaard derbarbecuepakketten’ en niet in
te Uithoorn, heeft zich al op ko- de laatste plaats een aanbieding
mende barbecueseizoen voorbe- voor ‘Verenigingen’ waarbij zelfs
reid. Net zoals voorgaande jaren met het verenigingsbudget rekeis er weer een heerlijk en gevari- ning wordt gehouden. Kortom,
eerd aanbod aan vleesproducten, aan de diverse en vooral gevarisalades en alles wat bij een ge- eerde barbecuepakketten hangt
slaagde barbecue hoort. Van Eg- een verschillend, maar vooral
mond bedient zowel de particu- aantrekkelijk prijskaartje. Elk pakliere als de zakelijke sector. Het ket heeft een andere samenstelmondwaterend assortiment doet ling waarin ingrediënten als (kip)
de naam en de reputatie van de- saté, hamburgers, Sjasliek/Haze poelier-traiteur eer aan. Alles waï spies, pestokip, kipburger-

Vanzelfsprekend kunnen de verschillende barbecue ingrediënten ook afzonderlijk worden besteld en gekocht om binnen het
gezin, familiekring of met vrienden en vriendinnen naar eigen
inzicht een heerlijke barbecue samen te stellen. De kipsatéstokjes zijn daarbij de afgelopen jaren wel een topper gebleken en
zijn dat nog steeds in altijd een
vaste aanbieding. Net zoals de
pestosteaks, Mexicaanse kiplapjes en kipbarbecueworstjes, vlees
dat iedereen mag eten. Wie tussendoor van een stukje vis houdt
kan bij Van Egmond eveneens terecht voor een zalmspies en/of
een scampispies.
Kortom, bij deze poelier-traiteur
zult u zeker slagen in het samenstellen van uw eigen barbecue,
of om een van de gekozen pakketten nog (extra) te willen uitbreiden. Daarbij kan altijd rekening worden gehouden met dieetwensen, vegetarische eetgewoonten of vormen van (gluten)
allergie als men dat tijdig laat
weten. Verder wordt een ieder
die daarom vraagt met plezier

en met verstand van lekker eten
goed geadviseerd. Op tijd bestellen is een pré, maar aanpassing
van het assortiment (of uitbreiding bij onverwachts meer gasten - mits binnen redelijke productietijd) is altijd mogelijk. Flexibiliteit ten top dus.
Barbecueverhuur
“Behalve ons uitgebreide assortiment voor de barbecue kunnen
onze klanten ook gebruik maken van de service die wij bieden.
In combinatie met de bestelling
voor minimaal 15 personen en/of
meer geven wij de barbecue-apparatuur gratis in bruikleen,” laten Dirk van Egmond en Sebastiaan Strubbe weten. “Daarbij is
ook bezorging mogelijk. Graag
willen we wel dat de barbecue
na gebruik weer schoon bij ons
wordt ingeleverd. Voor grotere
gezelschappen, privé en/of zakelijk, hebben we ook statafels met
borden en bestek plus een partytent, compleet met een aanhanger-koelcombinatie die vooraf
ook te huur is en waarin alle barbecue-ingrediënten en drankjes
(gekoeld) kunnen worden opgeslagen en bewaard.
Ook hier weer: wel alles graag
schoon terug anders moeten wij
voor het afwassen en reinigen extra kosten in rekening brengen.
Voor de wat grotere gezelschappen kunnen we op verzoek zelfs
een kok regelen die alles klaarmaakt waardoor men niet zelf
steeds achter de barbecue hoeft
te staan, maar zich gewoon gezellig onder de gasten kan begeven
om mee te genieten,” aldus Dirk
die samen met Sebastiaan en het
team van gepassioneerde medewerksters staat te popelen om
klanten met een heerlijk barbecue-aanbod te verwennen.

Vooges over volkoren!
Regio - Elke nacht staan de
broodbakkers bij bakkerij Vooges
vol passie de broden te bakken
waar zij zo trots op zijn. Stuk voor
stuk echte vakmensen die werken volgens vertrouwde recepten met eerlijke en zo duurzaam
mogelijk geteelde ingrediënten
waarvan de bakkers de herkomst
weten en die bij voorkeur uit de
regio betrokken worden.

Chazz 2018 start met
BrandNewOldtimers
De locatie is de tuin van Boerderij Stroomzicht, gelegen in
het Groene Hart aan het riviertje de Kromme Mijdrecht met
uitzicht op weilanden. Een fijne plek en zo relaxed. De muziek is nu eens relaxed en dan
weer verrassend energiek. Van
de gerechten en de versnaperingen die tijdens Chazz verkocht worden, kun je alleen
maar zeggen hmmmmm…
wat lekker. En alles komt van
lokale leveranciers. De koffie
en thee zijn van Smit & Dorlas uit Mijdrecht. Gerechten
worden ter plekke klaargemaakt door koks van restaurants uit de regio. Het bier en
fris zijn koel en de witte wijn
is dat ook. De organiserende staf heeft inmiddels twaalf
jaar ervaring. De eigenaar van
Stroomzicht, aan de Kromme
Mijdrecht, Westzijde 50 stelt
voor de elfde keer zijn tuin
open voor dit jazz festival voor
het goede doel.
En Colette Wickenhage, de
jazz zangeres uit Amstelhoek
denkt ook dit jaar mee over
de programmaopbouw. Voorgaande jaren kwam een keur
aan jazzmusici naar Chazz. Ook
dit jaar is er contact gelegd
met niet de minste zangers
en instrumentalisten. BrandNewOldtimers gaan sfeer maken met klassieke jazz met
een dansbaar ritme. Het is een
achtmansformatie die behoor-

lijk veelzijdig is met onder andere trompet, saxofoon/klarinet, trombone en drums. De
groep bestaat uit voormalige Haarlemse schoolvrienden,
die samen zijn blijven musiceren. Een van de instrumentalisten is David Moolenburgh, tot
voor kort wethouder van De
Ronde Venen. Allemaal ingrediënten voor een vleugje nostalgie. Chazz wordt weer de
moeite waard op zaterdag 23
juni vanaf 15.30 uur tot 22.30
uur. Volg de aankondigingen
in deze krant. Kaarten zijn al
verkrijgbaar via www.chazz.nl
en kosten in de voorverkoop
€ 17,50. Aan de tuin op de dag
van het festival op 23 juni kosten de kaarten een paar euro meer, namelijk € 25,00. Kinderen tot 12 jaar gratis, scholieren en studenten (met pas)
half geld.
Ria Waal

Gezond
Vooges streeft naar zo gezond
mogelijk brood, de volkoren broden zijn een mooi voorbeeld hiervan. Het fijn volkoren, grof volkoren en Allinson brood wordt gemaakt met 100% tarwe volkorenmeel.
De Westeinder broden zijn gecreëerd door variaties te maken
met andere graansoorten en zaden waarvan de bekendste: mais,
spelt, mout, rogge, haver, zonnepitten lijnzaad en pompoenpitten. Iedere graansoort geeft zijn
eigen karakter en smaak aan het
brood maar altijd op basis van
tarwe volkorenmeel.

van volkoren brood en de Westeinder broden. De echt oplettende lezer, spot wel een foutje achterop de folder. De winkels van
Vooges zijn op zaterdag open tot
16.00 uur en niet, zoals in de folder vermeld, tot 15.00 uur.
Heerlijke aanbiedingen
Wie iets meer moeite doet voor
vers brood wordt bij Vooges de
komende twee maanden extra
beloond.
Bij besteding vanaf 2 euro krijgen de klanten gratis zes volkoren bollen van 17 tot en met 27
mei en in de week van 28 mei tot
en met 2 juni worden de klanten
bij besteding vanaf 2 euro getrakteerd op gratis zes verse witte bollen. Voor Pinksteren biedt
Vooges, een aanrader, een Pinksterslof met Amarene kersenspijs voor 5,25 euro. Een week later is het welbekende bosvruchtentaartje in de aanbieding voor
7,25 euro.

Volle tas met lekkers
Vanwege het succes van eerdere
keren biedt Vooges van 3 tot en
“Geen concessies”
met 8 juni ook weer een volle tas
“Hoewel wij onze broden al ja- met lekkers aan voor slechts 9,95
ren volgens deze filosofie bakken euro. Hiervoor krijgen de klanten
worden onze klanten zich ook zes volkoren bollen, zes krentensteeds meer bewust van het feit bollen, een half suikerbrood, een
dat volkoren producten en met halve ontbijtkoek, brood naar
name brood echt gezond zijn, keuze en twee keer een overheermaar ook dat niet al het brood is lijke mergpijp XL.
wat het lijkt, wij doen absoluut En wie thuis komt met de volle
geen concessies”, legt eigenaar tas vindt als verrassing ook nog
Wim Engel uit.
een handig blocnote, pen en een
En hij vervolgt: “Vanaf deze week zadelhoes. Om teleurstelling te
vervangen wij onze luxe zachte voorkomen is het aan te raden
tarwe bollen die we altijd maken deze volle tas met lekkers wel van
met 50% tarwebloem en 50% tar- te voren te bestellen.
we volkorenmeel door luxe zach- Dit kan in alle winkels van Voote volkoren bollen.
ges vanaf nu en via de webDe volkoren bollen maken we shop
www.bakkerijvooges.nl.
met uitsluitend tarwe volkoren- Doen hoor! Een geweldige en
meel. Het bolletje wordt hierdoor heel betaalbare mogelijkheid om
iets compacter, maar nog veel kennis te maken met alle lekkevoedzamer en gezonder door- re, eerlijke en gezonde producdat er meer vezels in zitten. Door ten van brood & banketbakker
het gebruik van melk in plaats Vooges!
van water en het toevoegen van
roomboter blijven de bolletjes
lekker zacht en smakelijk.”
Volkoren folder
Deze week vindt u bij de krant
een prachtige folder van Vooges.
Hierin staan de vele voordelen

GEEN KRANT?
0297-581698

Column van het Inwonerscollectief DRV

Inwonersparticipatie is een
werkwijze en geen middel
De Ronde Venen - Als Inwonerscollectief zijn wij geïnteresseerd in het coalitieakkoord. Wij zijn benieuwd in
hoeverre deze coalitie de inwoners echt wil gaan betrekken.
In het artikel op de voorpagina van deze krant van 2 mei
konden wij nog niet echt duidelijkheid krijgen hoe de coalitie over inwonersparticipatie denkt. Het antwoord op
de vraag, ‘hoe uitvoering zou
worden gegeven aan inwonersparticipatie? ‘ begrijpen
wij niet helemaal. Het antwoord was namelijk ‘dat inwonersparticipatie door de coalitie vooral als middel wordt gezien en niet als doel.’

genlijk niet meer zonder inwonersparticipatie kunnen. Samen moeten we gaan kantelen en onze leefwereld gaan
vormgeven.
Daar zouden wij graag als Inwonerscollectief een rol in willen nemen. Men heeft het immers over dat de inwoners zelf
veel meer de regie en het initiatief moeten nemen. Wij willen daar graag een steuntje in
de rug zijn voor de inwoners
van De Ronde Venen. Een verbindende rol innemen en de
belangen van de inwoners behartigen en ondersteunen.

Onze zienswijze en die van gemeente en politiek staan volgens ons niet ver uit elkaar. AlNormaal gesproken als je een hoewel we het niet helemaal
doel wilt bereiken en je ge- eens zijn met de coalitie dat
bruikt daar iets anders voor inwonersparticipatie gezien
dan noem je dat een middel. wordt als middel. Wij zien inDat zou dus betekenen dat wonersparticipatie meer als
inwonersparticipatie door de een werkwijze. Inwonersparcoalitie wordt gebruikt om ticipatie moet ook zeker geen
een doel te bereiken. Dit roept doel op zich worden. Maar
participatie is geen onderdeel
vraagtekens op??
van de middelenmix. Het is
We gaan er vanuit dat inwo- veel meer een werkwijze, een
nersparticipatie op het net- andere manier van denken en
vlies van de gemeente en po- doen.
litiek staat. Men is er wel van
doordrongen dat er gekan- De grote vraag is hoe we dat
teld moet worden. In de Maat- gaan organiseren met elkaar.
schappelijke Agenda( in het Wij al Inwonerscollectief hebcoalitieakkoord wordt deze ben daar wel een gedachte
agenda als uitgangspunt ge- over. Wij willen dit heel graag
nomen) staat te lezen dat de samen met alle betrokken pargemeente en haar maatschap- tijen tot uitvoer gaan brengen.
pelijke partners aansluiten bij Daar zijn wij achter de scherde wensen en behoeften van men al druk mee in de weer
inwoners. Dat ze zich verplaat- en laten ons voorlichten door
sen in hun leefwereld en de externe organisaties die al wat
vragen en behoeften van de verder zijn in het kanteling
inwoner worden centraal ge- proces. Laten we zeggen dat
steld, boven allerlei politiek- we ons aan het oriënteren en
bestuurlijke, bureaucratische leren zijn.
of bedrijfsmatige vraagstukUiteraard willen we met ieken.
dereen in gesprek die ons kan
Mooie woorden maar het helpen, adviseren of die vramoet vooral in de gemeentelij- gen heeft. Wilt u dat ook met
ke organisatie en politiek nog ons stuur dan een e-mail naar
wel gaan landen en dat heeft drv@inwonerscollectief.nl dan
echt tijd nodig. Het wordt alle- maken we een afspraak voor
maal anders dan men tot he- een bak koffie.
den gewend is. De verhouding
tussen ambtelijk en bestuurlijk Geen zin om koffie met ons te
maar ook veel (politieke) be- drinken maar wilt u wel meer
langen zitten soms nog in de weten dan mag u natuurlijk
weg. Toch zien wij dat er wel ook een e-mail sturen met uw
steeds meer besef komt dat adviezen, vragen en/of opwe binnen afzienbare tijd ei- merkingen.

Kumpulan met live muziek
bij Brouwerij de Schans
Regio - Op Zondag 20 mei organiseert brouwerij de schans van
15 tot 18 uur samen met de band
Tarango en Toko Bali een Kumpulan. Het woord Kumpulan of
Koempoelan betekent letterlijk
vergadering of bijeenkomst. In
Indische kringen heeft het de betekenis gekregen van een gezellig (familie)samenzijn waarbij onder het genot van indische lekkernijen bijgepraat wordt over
allerlei zaken. Dat wordt dus genieten van mooie muziek op een
zonnig en beschut terras met
heerlijke hapjes en een gekoeld
Schans biertje in de hand! Voor
de prijs hoef je het niet te laten
wand de toegang is gratis
Tarango is een zeer veelzijdige
band met een breed scala aan

Amerikaanse muziekstijlen. Elke
1e en 3e zondag van de maand
van 15.00 tot 18.00 uur maken
ze er weer een feestje van bij de
schans. Met mooie eigen nummers maar ook covers van andere
artiesten maakt dit een ware beleving van deze band. Van classic
en moderne country tot onvervalste rock ‘n roll en dampende
soul, van prachtig meerstemmig
gezongen ballads tot dansbare
muziek. Als specials gast zal deze
keer Rudy Bennet aanwezig zijn.
Bierbrouwerij en Distilleerderij
De Schans vind u op: Schans 21 1421BA Uithoorn – 085-8887523
Wel belangrijk om te weten is dat
de ingang aan de achterzijde van
het gebouw zit tussen nummer
15 en 17.
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Jong en oud genoten van de
Moederdag = Fotodag
bij de Lindeboom

Mijdrecht – Rond moederdag laten de winkeliers van de Lindeboom
in Mijdrecht altijd van zich horen. Ook dit jaar hadden ze weer
een originele actie bedacht. Moederdag = Fotodag. Het begon
zaterdagmiddag om 12 uur: de Moederdag = Fotodag actie. , wel
het was vanaf 12 uur tot 16 uur doorlopend druk. Druk met mensen
die graag gratis op de foto wilde. Moeders met kinderen, kinderen
alleen, opa’s of oma’s met hun kleinkind(eren) , alles was mogelijk
bij deze fotograaf. De foto was direct klaar en de kinderen kregen
daarna ook nog een gratis fotolijstje aangeboden, die ze met of
zonder hulp, nog eens prachtig konden versieren. En wilde de
kinderen niet op de foto, geen probleem, ook dan konden iets heel
moois voor hun moeder maken tijdens de doorlopende workshops.
Kortom het was weer een zeer geslaagde actie van de winkeliers van
de winkelcentrum de Lindeboom in Mijdrecht.
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Vrije School Groene Hart start
komend schooljaar niet
Regio - Recentelijk is gebleken
dat de Vrije School Groene Hart
komend schooljaar (2018-2019)
nog niet in Mijdrecht kan starten.
Cijfers en gesprekken tonen aan
dat volgend jaar de kansen aanzienlijk beter liggen. Op dinsdag
22 mei om 20:00 uur is er op Oosterlandweg 16A in Mijdrecht een
informatie-bijeenkomst over het
Initiatief Vrije School Groene Hart,
waarin door de initiatiefgroep uitleg wordt gegeven waarom de
school niet van start kan in 20182019 en op welke voorwaarden
dit mogelijk in 2019-2020 wel
gaat lukken.
Verder is er informatie over vrijeschool-onderwijs en wordt deze avond geïnventariseerd wie er

een rol willen gaan spelen in de
voortgang van het initiatief voor
een vrijeschool. Er is voldoende
reden om door te gaan met het
initiatief, er is veel voorwerk gedaan en gezien de bevolkingsopbouw en de gevoerde gesprekken loont het waarschijnlijk de
moeite om de plannen door te
zetten en te gaan voor een Vrije
School Groene Hart 2019-2020.
Nieuwe leden
Echter, een aantal leden van
de initiatiefgroep wil het stokje
doorgeven aan andere ouders.
Op 22 mei wordt in kaart gebracht wie er mee willen gaan
helpen en dus of het initiatief
door kan gaan. Bent u geïnteres-

Scouting Jan van Speyk
verkoopt weer plantjes!
Mijdrecht - De jaarlijkse plantenactie van Scouting Jan van Speyk
uit Mijdrecht is een fenomeen:
Scouts voor de deur met een aanhanger vol met fuchsia’s, vlijtige
liesjes, geraniums en allerlei andere kleurige plantjes. Dit jaar komen de Scouts op woensdag 16,

donderdag 17 en vrijdag 18 mei
langs de deuren in de wijken in
Mijdrecht en Wilnis. De plantjes zijn gunstig geprijsd en worden door de Scouts netjes bij de
deur gebracht. Door een beperkt
aantal aanhangers en de korte
tijd kunnen de Jan van Speykers

seerd in deze vorm van onderwijs
en wilt u op welke manier dan
ook mee helpen om dit van de
grond te krijgen, kom dan langs
op deze avond. De informatieavond op 22 mei is tevens de laatste informatie-bijeenkomst van
dit seizoen over het Initiatief Vrije
School Groene Hart voor vrijeschoolonderwijs in deze regio.
Aanmelden voor deze avond of
voor de initiatiefgroep kan via de
website vrijeschoolgroenehart.
wordpress.com.
Informatie-avond Initiatief Vrije
School Groene Hart, dinsdag
22 mei, inloop 19:45 uur, start
20:00 uur, Oosterlandweg 16A in
Mijdrecht.
echter niet overal komen. Daarom is naast de verkoop in de wijken ook elke actiedag verkoop bij
de Scoutingboerderij aan de Oosterlandweg 2b in Mijdrecht. Iedereen is van harte welkom van
15.00 tot 21.00 uur.
Topper
Het assortiment van de Scouts
bestaat uit onder andere uit klein
perkgoed als Afrikaantjes, Lobelia’s, Petunia’s, IJsbloemen, Begonia’s, Margrieten, Verbena’s, Vlijtige Liesjes en Allysum. Ook hebben ze hangende en staande Geraniums, hangende Petunia’s,
prachtige Hollandse Margrieten,
paarse Madeliefjes, Bacopa, Surfinia, Sanvitalia en grootbloemige dubbele Knolbegonia’s. De absolute topper van de afgelopen
jaren is de hangingbasket met
hangpetunia’s. De grote, volop en
lang bloeiende pracht voor maar
€10,- is ook dit jaar weer verkrijgbaar! Plantjes van een goede kwaliteit voor een mooie prijs dus. En
u helpt met uw aankoop de leden
van Scouting Jan van Speyk, die
met de opbrengst nieuwe materialen zoals tenten kunnen aanschaffen.

Aanleg busbaan UithoornSchiphol-Zuid is vertraagd
Vervolg van de voorpagina

eerder het plan was. De toenmalige bestuurders van de provinDe kosten voor het project val- cie Noord-Holland, de Vervoerrelen hoger uit dan oorspronkelijk gio Amsterdam en de gemeenten
geraamd. Dit heeft verschillen- Haarlemmermeer, Aalsmeer en
de oorzaken. Onder andere te- Uithoorn bekrachtigden in sepgenvallers bij verschillende infra- tember 2016 de aanleg van de
maatregelen, flink hogere kos- HOV-busbaan. Die zou in 2019 in
ten voor het verleggen van ka- gebruik worden genomen. Dat
bels en leidingen, de vondst van wordt nu wat later…
PFOS en PFOA en een stevige in- Over de exacte planning en fadexering vanwege een aantrek- sering van de uitvoering van de
kende markt. De provincie werkt, werkzaamheden is op dit mosamen met haar partners, aan op- ment nog niets te zeggen. Dat is
lossingen. Zo wordt onder ande- pas duidelijk zodra het werk aanre gekeken waar werkzaamheden besteed en gegund is.
geoptimaliseerd kunnen worden. Een van de deelprojecten heeft
Zoals het er nu uitziet kan de pro- prioriteit in de planning, te weten
vincie direct na de zomer dit jaar de aanleg van de nieuwe rotonstarten met het aanbesteden van de bij de Zwarteweg in Aalsmeer.
het werk. Dat betekent dat de Deze rotonde moet klaar zijn
aannemer in de loop van 2019 voordat de fusieschool in het
kan starten met de werkzaam- Hornmeerpark (IKC Triade) in auheden. Dat is een jaar later dan gustus 2019 de deuren van het

nieuwe schoolgebouw opent. De
provincie en gemeente Aalsmeer
zetten alles op alles de rotonde
voor die tijd gereed te hebben.
Mocht dat niet lukken dan wordt
er, in overleg met de school en
ouders, gezocht naar een tijdelijke oplossing om kinderen veilig de Burgemeester Kasteleinweg over te laten steken. Mogelijke scenario’s zijn reeds in ontwikkeling.
Zodra de planning van het project bekend is organiseren de provincie, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Aalsmeer,
Haarlemmermeer en Uithoorn
een informatiebijeenkomst voor
belangstellenden over de voortgang van het project.
Uitnodiging hiervoor volgt via
de projectnieuwsbrief van HOV
Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de
website www.hovasz.nl.

Muziekliefhebbers
Doe méér voor

niks, je gaat gewoon gezellig muziek maken met begeleiding van
vakdocenten! Jan Voortwist(gitaar)
De Ronde Venen – 17 en 31 mei is saxofoon, fluit spelen, drummen en Greetje de Haan (zang). Je mag
het weer. Heel laagdrempelig mu- of je wilt naar deze muziek luiste- eigen nummers meenemen, je
ziek maken, samen met elkaar
ren, onder het genot van een kop- mobiel gebruiken voor teksten, je
In het Oude Parochiehuis, Bo- je koffie of thee, of wat anders dat mag akkoorden meenemen of wij
zenhoven 156 in Mijdrecht. Als je kan ook. U bent van harte welkom leren je iets (een kort nummer). Of
“iets” kunt als: Zingen, (bas)gitaar, van 19.30 tot 23.00 uur. Er hoeft kom gewoon even gezellig kijken!

MOLENS

Mix & Match:

Make-up en Fashion inspiratie-avond

Doe méér voor

MOLENS

molenfonds.nl

Regio - Instituut Périne en Prego
Mode, allebei bekende Mijdrechtse bedrijven, slaan binnenkort
weer de handen ineen. Op donderdagavond 24 mei organiseren
zij namelijk Mix & Match: Makeup en Fashion inspiratie-avond.
Instituut Périne in Mijdrecht staat
in de regio al meer dan 25 jaar bekend om resultaatgericht advies
en behandeling op het gebied
van natuurlijke huidverbetering
en –verjonging. Voor elke klant
wordt een huidanalyse gemaakt
en een plan voor thuisverzorging.
Omdat de huid meer is dan het resultaat van hetgeen erop aangebracht wordt, geven de professioneel opgeleide specialistes van
Périne ook advies op het gebied
van voeding en lifestyle. Alles om
een zo duurzaam mogelijk resultaat te behalen. Bij Instituut Périne wordt er alles aan gedaan om
uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Zo wordt u gastvrij
ontvangen en mag u altijd eerst
een kort moment plaatsnemen
in een van de luxueuze fauteuils
in een van de twee wachtruimtes. Zo krijgt u even de gelegenheid om de drukte van alledag
van u af te zetten en om te schakelen naar een moment van ontspanning: de behandeling. Hoe
intensief de behandeling ook is: u
komt even tot rust. En geheel tot
rust gekomen ontvangt iedere
klant een gratis make-up touch-

up. Dit wordt gedaan met het
unieke minerale make-up merk
Youngblood. Deze make-up is zo
zuiver dat het de huid niet belast,
maar juist herstelt en verzorgt.
De zuiverheid van de mineralen
zorgt voor kleurpigmenten met
een wauw-effect. Deze combineren dan ook heel erg goed met de
kleuren van kleding.
Niet zo gek
Niet zo gek dus om op dat gebied af en toe eens samen te werken met een collega ondernemer,
maar dan op het gebied van mode! Sinds Prego mode naast herenmode ook damesmode voert,
nu zo’n 2 jaar, slaan Yvonne van
Prego Mode en Périne van Instituut Périne bij tijd en wijle
de handen ineen om gezamenlijk een evenement te organiseren voor Mijdrecht en omgeving.
Nooit meer misgrijpen in je garderobe en altijd de juiste makeup match, hoe doe je dat? Tijdens
de inspiratie avond Mix & Match
Fashion and Make-up krijgt u te
horen en te zien hoe u nooit meer
misgrijpt in uw garderobe en altijd matcht met uw make-up. Deze avond wordt georganiseerd in
het kader van het huidige thema van Instituut Périne: ‘opbouw
van binnenuit’. Vanuit dat thema
begint de avond met uitleg over
het belang van goede basics. Met
goede basics kun je namelijk ein-

deloze variaties maken. U ziet
hoe u met slechts een paar kleine aanpassingen of toevoegingen steeds een hele nieuwe, moderne look tevoorschijn tovert.
Nathalie, make-specialiste van Instituut Périne presenteert en demonstreert de opbouw van een
goede make-up: van primer tot
minerale poeder. Met een goede basismake-up matcht u namelijk eenvoudig uw make-up bij
uw kleding. Nathalie laat bijvoorbeeld zien hoe de make-up overdag een match is met uw zakelijke look en door een paar kleine
aanpassingen bij uw vrolijk gekleurde zomeravondjurk. Opbouwen van binnenuit geeft een solide basis, een fundament voor uw
fashionlook en verzorgde uitstraling. Na deze avond weet u precies wat u nodig heeft en bent u
een stuk minder tijd kwijt voor de
kast en voor de spiegel! Uw zelfverzekerdheid straalt!
Deze inspirerende avond is gratis, wel graag aanmelden voor
18 mei. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar info@perine.
nl met uw volledige naam en telefoonnummer. Wanneer u een
bevestiging ontvangt is uw plekje gereserveerd. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te
lang met aanmelden!
Donderdag 24 mei van 19.30 –
21.00 uur Instituut Périne, Genieweg 8 Mijdrecht, www.perine.nl

IN DE
PROVINCIE

Meer bekendheid voor de Wegh der Weegen
Wist u dat Utrecht een
aantal iconische wegen
kent? Zoals bijvoorbeeld:
de Route Impériale nr. 2
(N402), de Via Regia
(N225) en de Wegh der
Weegen (deel van de
N237). In mei is het
thema van het Europees
Erfgoedjaar: ‘Europese
Routes’. Daarom spraken wij Hans Voorberg,
voorzitter van de Stichting
Wegh der Weegen.

De Stichting, bestaande
uit inwoners van Amersfoort en Zeist, streeft naar
meer bekendheid van de
Wegh. Hans vertelt: “De
Wegh loopt van de Galgenberg bij Amersfoort naar
Vollenhove in De Bilt. De
60 meter brede en 11 kilometer lange, kaarsrechte
weg is in 1647 ontworpen
door Jacob van Campen.
Toen ik mij in de onbekende geschiedenis van
de Wegh ging verdiepen,

was het verrassend wat ik
allemaal te weten kwam.
En ongelooflijk leuk.”
Met enthousiasme vervolgt Hans: “De Wegh der
Weegen is ontworpen. Dat
is bijzonder in een tijd van
karrensporen en wegen
langs rivieren. Amersfoort
kwam met een plan voor
een goede verbinding met
Utrecht, om de economie
te versterken. Ook was
het een prestige project;

pracht en praal met de
mooie buitenplaatsen
erlangs. Het is het grootste infrastructurele project

spronkelijke) Wegh kent
bijvoorbeeld vijf officiële
namen: de Utrechtseweg,
Amersfoortsestraatweg,

De Wegh was een project
van pracht en praal
van die eeuw van de provincie Utrecht.”
De Stichting ontwikkelde
een toekomstbeeld voor de
Wegh met korte- en lange
termijndoelen. “De (oor-

Amersfoortsestraat, Rademakerstraat en de Banningstraat. Hernoemen
gaat natuurlijk niet. Wat
wel op korte termijn kan:
onder de bordjes zetten:

Foto-expositie bijzondere plant- en diersoorten

Utrecht Wereldberoemd

In het Huis voor de provincie is een foto-expositie te
zien van 23 heel bijzondere plant- en diersoorten.
De getoonde soorten,
zoals deze gestreepte
waterroofkever, maken
onderdeel uit van de 41
zogeheten icoonsoorten
waar de provincie een bijzondere verantwoordelijkheid voor heeft. Icoonsoorten zijn planten en dieren
die enerzijds voornamelijk
in deze provincie voorkomen, anderzijds worden ze

De provincie Utrecht barst
van de bijzondere geschiedenis, historische objecten
en unieke verhalen: ons
Utrechts erfgoed. Sommige zijn bekend, denk aan
de grachten van Utrecht,
Nijntje of Paleis Soestdijk. Andere zijn minder
bekend, zoals de forten
van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Pyramide
van Austerlitz. Hoe kunnen
we deze unieke verhalen,
voorwerpen en locaties
nog beter in de schijnwer-

specifiek in de Utrechtse
provincie bedreigd. De
foto-expositie geeft deze
bijzondere soorten ‘een
gezicht’. De foto’s tonen

ACTUEEL
Zwemseizoen begonnen
Het zwemseizoen is begonnen. Wie veilig wil zwemmen
gaat naar één van de 25 officiële zwemplaatsen in de
provincie Utrecht. Hier wordt van 1 mei tot 1 oktober de
waterkwaliteit gemeten en de veiligheid gecontroleerd.
Kijk voor actuele informatie op www.zwemwater.nl. Ook
de zwemwatertelefoon (030-7023333) geeft actuele
informatie over de waterkwaliteit.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N227 Maarn: bouw ecoduct tussen Maarn en Doorn,
werkzaamheden tot juni 2018
N401 Kockengen: aanleg zonnepanelen in wegdek (20
meter), werkzaamheden 14-18 mei 2018
N403 Loenen: onderhoud Cronenburgherbrug, werkzaamheden 11-17 juni 2018
N413 Soesterberg: groot asfaltonderhoud (500 meter),
werkzaamheden 25-28 mei 2018
Zuidelijke randweg Woerden: afbouwwerkzaamheden
tot 1 juni 2018, daarna weg open voor verkeer

wonderlijke details die
doorgaans niet met het
blote ogen te zien zijn.
(foto: Jelger Herder)

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
Officiële bekendmakingen 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 geprinte versie van een
provinciale verordening, beleidsregel of kennisgeving,
die betrekking heeft op uw directe leefomgeving? Belt u
dan 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,

pers zetten? Hoe maak jij
het erfgoed in de provincie
Utrecht wereldberoemd?
Het inzenden van je idee

‘Wegh der Weegen’.
Tot slot: “Voor de oplettende kijker: het hek langs de
weg bij de kruising met de
Panweg kent een andere
spelling: ‘wegen’ in plaats
van ‘weegen’. Dit is bedacht door de kunstenaar
om het verleden: ‘wegh’ =
oude spelling, en heden:
‘wegen’ = nieuwe spelling
met elkaar te verbinden.
Meer informatie:
www.weghderweegen.nl.

kan van 12 mei t/m 15
juni 2018 via de website:
www.utrechtwereld
beroemd.nl.

@RegiotramU, @Uithoflijn, @Utrecht2040 en
@UtrechtLab. Facebook: facebook.com/provincieutrecht.

Evenementen
Rennen over nieuw asfalt?
Dat kan op 26 mei tijdens de Bravo-run in Woerden,
op de nieuw aangelegde provinciale weg (N420).
Meer info en inschrijven (kinderen en volwassenen):
www.roelofsgroep.nl/bravorun

Provinciale staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
28 mei 2018, 09.30 uur: Financiële Audit Commissie
28 mei 2018, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit
en Economie
4 juni 2018, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen en
Water
4 juni 2018, 19.30 uur: Commissie Bestuur, Europa en
Middelen
11 juni 2018 , 14.00 uur: Provinciale Staten
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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Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag avond was
er de 4de zitting. Ondanks de
warmte een meer dan redelijke
opkomst. Deze competitie heeft
deze keer maar 6 zittingen, dus
het einde nadert en de degradatie komt voor sommige dichter bij. In de A-lijn vandaag verrassende winnaars. Fam Voskamp
met 58,8%.
De winnaars van de afgelopen
weken eindigde allemaal in de
onderste regio. De spanning is
terug.
In de B-lijn was het koppel Wilt/
Norel 1ste met 58,75%. Hier wis-

ten 2 andere paren de spanning
op te voeren door de kleine slem
te bieden en te spelen in spel 15.
Het was voor hen niet genoeg
voor de overwinning.
In de C-lijn was het minder spannend. Paar Oosterling/Siep kwam
ruim op de 1ste plaats met 63,5%,
op achterstand gevolg door
Koek/Toorn. We sluiten een gezellige avond af.
Mocht u geïnteresseerd in een Nieuwe hoofdtrainer SV Hertha, André Markus (M) na de ondertekening
gezellige bridgemiddag/avond van zijn contract. Links Onno Stokhof en rechts René Stokhof, bestuursleneem dan contact op met het den SV Hertha.
secretariaat, e-mail: secretariaat.
bvm@gmail.com.

De Vinken komt net tekort

Vinkeveen - Nadat de Vinkenreserves wel de volle winst wisten
te behalen in de derby tegen het
tweede achttal van de Mijdrechtse buur, moest het Vinkeveense vlaggenschip uiteindelijk toch
buigen voor de suprematie van
de kampioensploeg van Atlantis 1. In een boeiend duel bleef
De Vinken driekwart van de wedstrijd goed in het spoor, maar in
het laatste kwartier zegevierden
de gasten toch zonder echt in de
problemen te komen: 13-16.
Eerste kwart
De volgelingen van Dirk van der
Vliet namen in het eerste kwartier
het initiatief. Lepe doelpuntjes
van Gideon Leeflang (2x), Dorien
Verbruggen, Rutger Woud (2x)
en Kelvin Hoogeboom zetten de
thuisploeg halverwege de eerste
helft op een 6-4 voorsprong. Gedurende de eerste speelhelft bleven beide Rondeveense teams
goed aan elkaar gewaagd. Atlantis kwam op 6-6, maar doelpunten van Gideon en Dorien brachten De Vinken nog tweemaal op
voorsprong. Vlak voor rust echter
namen de bezoekers via de net in

het veld gekomen junioor Sander
het heft in handen: 8-9 ruststand.
Tweede helft
Ook direct na de rust was Atlantis via youngster Sander, vanaf de
stip, trefzeker. Kelvin Hoogeboom
en Dorien Verbruggen nivelleerden de stand weer: 10-10. Intussen kwam Emese Kroon in het
veld voor Fenne Claassen. Maar
na de treffer van Annick Stokhof
(11-11) kwam Mijdrecht opnieuw
op voorsprong, om die nu niet
meer uit handen te geven. Ook
het inbrengen van Mark de Haan
voor Jerom Stokhof en Jelle Mul
voor Gideon Leeflang bracht de
thuisploeg geen winst. Atlantis
liep weg naar 11-15.
Nog heel even veerde het Vinkeveense publiek op nadat Dorien Verbruggen (met haar vierde treffer op haar verjaardag de
dagtopscoorster van De Vinken)
en Lieke Melchers het weer ietsje
spannender maakten: 13-15. De
13-16 in de laatste minuut maakte aan alle twijfel een einde: met
deze winst haalde Atlantis het
ongeslagen kampioenschap binnen.

Wilnis – Het Veldzijde PAR3
team 2. Voor het 3e jaar spelen
dit team nu competitie. Ze zitten in een poule van 5 golfverenigingen. Het thuisteam is gastheer en de andere 4 teams spelen tegen elkaar. In de ochtend
spelen ze mixed foursomes en
in de middag zijn de singles aan
de beurt. Voor elke gewonnen
wedstrijd krijg je 2 punten. En..
elke wedstrijd is matchplay. Het
team bestaat uit: Dames : Helma
van Brenk, Nel Lindeman en Nella Stokman. Heren : Marcel Buyink, Ben Schnieders en Hans Veldhuijzen. Er werden 4 wedstrijden gespeeld. De eerst wedstrijd

was bij Ockenburgh (Kijkduin). Er
werd gelijk gespeeld. De 2e wedstrijd was bij Soestduinen. Op de
korte maar technische baan hebben werd er goed gespeeld. Na
de 3 mixed wedstrijden was het
3–3. Dus dat was al veel beter
dan de week daarvoor. In de middag waren wij veel beter en wonnen we 4 singles. De derde wedstrijd was in Wassenaar. Een lange baan waar je ook over voetbalvelden speelt. Hier wisten ze ook
te winnen. Ze stonden tweede.
De laatste wedstrijd was afgelopen week. Een gelijkspel was voldoende. Maar het lukte niet, het
werd de derde plaats.

lot onderging ook een poging
van De Groot. Vervolgens weer
pogingen van Argon, op aangeven van Matthijs Coenradi schoot
Lokken over, vervolgens liet Ian
Refos op weg naar het doel de bal
afpakken en een schot van Maikel
van de Water pakte de Rijsoord
doelman.

Hertha MO-11 op jacht
naar de titel

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde de één na jongste Hertha meiden een uitwedstrijd tegen SCW Rijsenhout. Voor de
kerst speelde deze meiden in de
2e klasse waarin ze helaas alles
verloren. Na de kerst zijn de meiden een klasse lager gaan spelen.
Om 08.45 uur werd de aftrap genomen van de 8ste wedstrijd van
dit seizoen. Er volgde een spannende wedstrijd met kansen aan
beide kanten. SCW kwam op 1-0
maar Hertha kwam terug door
een doelpunt van Yasmin. Britt
(geleend van MO13) scoorde de
2-1 en vervolgens kwam de mei-

den uit Rijsenhout weer op 2-2.
Gijsje zorgde met twee mooie
doelpunten voor de ruststand
van 2-4. Na de limonade werd
Hertha alleen maar sterker. De
goed spelende Kelly maakte de
2-5 en Lisa zorgde met een listig
balletje voor de 2-6. Mede dankzij
goed verdedigen van Elif en Maddie en de voortreffelijke keepster Faye scoorde SCW niet meer.
Eindstand: 2-6. Met zeven overwinningen en één verlies partij
kan Hertha MO-11 over twee weken kampioen worden door komende weekend van IJburg te
winnen en 26 mei uit bij Overbos.

CSW verliest bij Westlandia

Veldzijde PAR3 team 2
derde in competitie

Mijdrecht - Het was in Ridderkerk
duidelijk een strijd tussen twee
laag geplaatste teams, Rijsoord
probeert nog de nacompetitie te
ontlopen en Argon kan de laatste drie wedstijden vrijuit voetballen. Na een 0-0 ruststand liep
Argon daarna uit naar een 0-2
voorsprong en dat werd tevens
de einduitslag. Er hadden zeker
meer doelpunten moeten vallen
maar de zuiverheid ontbrak in
de afwerking. Er was tevens een
verdienstelijk debuut van twee
jeugdspelers die na eerst tegen
NEC gespeeld te hebben in de
tweede helft mochten invallen:
Raoul van Wijk en Rachad Madi.

Twee doelpunten
Na de thee vielen dan toch de
doelpunten, eerst ging een poging van Dylan Bergkamp nog
naast maar daarna bracht een
lange trap van Antonioli uitkomst, Patrick Lokken legde de
bal terug op Mark van der WeVinkeveen - Met ingang van het eniging van De Ronde Venen zijn,
ijden en die schoot hard en laag
seizoen 2018-2019 wordt An- maar met de selectie willen we Kansen
in 0-1. Daarna ging Argon nog
dré Markus de nieuwe hoofdtrai- ook goed presteren. En deze trai- Beide ploegen waren duidelijk even door maar Dylan Bergkamp
ner van SV Hertha. Hij is geselec- ner draagt daar in onze ogen ze- op doelpunten uit en de moge- en ook Van der Weijden stuiten
teerd uit een groot aantal kan- ker aan bij.”
lijkheden waren er zeker. De eer- op de keeper. Aan de andere kant
didaten voor deze rol. De 49 jaste kans was Voor Rijsoord maar zagen we De Groot keeper Antorige Markus, woonachtig in Lis- Versterken
het harde schot van Promes werd nioli testen. Met nog een half uur
serboek, was afgelopen seizoen Stokhof vervolgt: “Ook zijn we de een prooi voor Romero Antonioli. kwamen er twee wissels bij Arnog hoofdtrainer bij derdeklas- selectie verder aan het verster- Daarna in aanvallend opzicht een gon, Rachad Madi en Raoul van
ser VEW uit Heemstede en heeft ken. Spelers zien steeds meer in sterke fase van Argon, een voor- Wijk kwamen in het veld voor
in het verleden ook succesvol het dat er bij ons tegenwoordig niet zet van Mark van der Weijden Bergkamp en Coenradi. Nadat
trainerschap ingevuld bij clubs alleen veel ambities en mogelijk- werd door Patrick Lokken inge- Rahli in kansrijke positie voor Rijsals SVOW en sv WVC.
heden zijn, maar tevens een goe- schoten maar keeper Bekkers oord over schoot werd een goede
Markus en Hertha hebben de de sfeer. Zo komt volgend sei- werkte de bal weg en de rebound actie op rechts van Bas Boelhougezamenlijke ambitie om aan- zoen Regi Snel ons versterken als schoot Ian Refos naast. Even la- wer beloond, hij zette voor op
trekkelijk en succesvol voetbal keeper. Hij stapt over van CSW”.
ter kon Argon de score dan toch Mark van der Weijden die daarna
te gaan spelen met de selectie- Aan het einde van dit seizoen openen, Patrick Lokken op avon- voor zijn en Argon’s tweede trefteams van SV Hertha en binnen neemt Hertha afscheid van de tuur werd weggeduwd waarna fer zorgde 0-2. Daarna probeerde
twee seizoenen te promoveren huidige hoofdtrainer John Duns- de scheidsrechter een strafschop Argon meer doelpunten te forcenaar de 3e klasse.
bergen, die deze rol bij de Vinke- aan Argon toekende. Lokken nam ren maar een schot van Lokken
Markus: “ik tref bij SV Hertha heel veense vereniging de afgelopen zelf achter de bal plaats maar pas- werd geblokt en ook Refos schot
veel ambitie aan en een uiterma- twee seizoenen heeft ingevuld. seerde doelman Bekkers niet. hoog over.
te talentvolle selectie. En wat ik Stokhof: “John heeft de afgelo- Daarna zagen we weer pogingen Toch een verdiende overwinning
zeker ook belangrijk vind is dat pen twee jaar veel progressie ge- van de thuisploeg maar een kop- voor Argon dat zaterdag thuis
de club zich zowel heel professi- boekt met Hertha en daar mogen bal van Groeneveldt ging naast speelt tegen SteDeCo uit Hooroneel opstelt, als gewoon erg ge- we hem dankbaar voor zijn. Vorig na een hoekschop en datzelfde naar.
zellig overkomt. Ik heb er veel zin jaar bungelden we nog een beetin om met deze groep spelers aan je onderaan, maar dit jaar doen
de slag te gaan”.
we echt mee om de prijzen en het
Hertha bestuurslid Onno Stokhof, ziet er naar uit dat we nacompeverantwoordelijk voor Voetbalza- titie gaan spelen dit seizoen. Voor
ken: “Met André Markus hopen zowel hemzelf als voor ons wordt
we de volgende stap te kunnen het nu tijd voor de volgende stap.
zetten met onze selectie, waar we Wij wensen John Dunsbergen
nu al dicht tegen aan zitten. Hert- enorm veel succes in de voortzetha wil natuurlijk de leukste ver- ting van zijn carrière als trainer”.

André Markus nieuwe
hoofdtrainer SV Hertha

Op de foto: spelmoment, het staat 13-16 en de scheidsrechter geeft de
laatste minuut aan.

Gemakkelijke zege
Argon op Rijsoord

Wilnis - Het was alweer even geleden maar zaterdag liep CSW
weer eens tegen een nederlaag
aan. Op bezoek bij het nog niet
veilige Westlandia speelde CSW
ongeïnspireerd en ging van het
veld met een 2-0 nederlaag. Een
gretig Westlandia begon voortvarend aan de wedstrijd en dat
werd al vroeg beloond want al na
5 minuten spelen kwam de ploeg
op voorsprong. Bij een vlot lopende aanval werd de bal prima binnengeschoten. Het was duidelijk
te zien dat de echte druk eraf is bij
CSW en mede ook door het warme weer speelde CSW in een veel
te laag tempo. Halverwege de
tweede helft maakte Westlandia
zijn tweede treffer van de middag maar deze werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Ook
een duikeling van een aanvaller
van Westlandia binnen de zestien werd door de scheidsrechter prima beoordeeld als een zogenaamde schwalbe. Vlak voor
rust een prima aanval van de kant
van CSW. Guus Verhoef zette de
aanval op en speelde Menno v.d.

Leeden vrij die vervolgens de bal
voorgaf op Joel Wattimena maar
zijn inzet werd gekeerd door de
doelman.
Na rust speelde CSW wat agressiever en ging op zoek naar de
gelijkmaker maar de ploeg was
niet in staat om echt grote kansen
te creëren. De ruimtes op het veld
werden groter en daardoor kreeg
met name Westlandia de meeste kansen om de voorsprong te
vergroten. Goed keeperswerk
van Giovanni Santangelo zorgde ervoor dat CSW in de wedstrijd bleef en ook de spelers van
Westlandia hadden het vizier niet
op scherp staan. CSW maakt bijna de gelijkmaker maar een schot
van Verhoef werd prima gestopt
en uit de rebound schoot Sander
Kunkeler op de lat. Het was duidelijk dat het er voor CSW deze
middag niet echt in zat en nadat
Westlandia 20 minuten voor tijd
verdiend op 2-0 kwam was het
voor CSW helemaal klaar. CSW
probeerde daarna nog wel wat
te forceren maar grote kansen op
een treffer bleven uit.

Patrick Lokken (zwart tenue) in actie. Foto Hans van Gelderen

Vijf Kampioenen bij
Open Amsterdamse
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- , semiwedstrijd- en top judotoernooi
gehouden. De winnaars mochten zich kampioen van Amsterdam noemen. Voor Judoschool
Blaauw deden 20 deelnemers
mee aan dit judo event.
Emma Zeilstra wist met mooie
heupworpen haar tegenstander
naar de mat te werpen en werd
en werd ongeslagen kampioen in
haar poule.
Bij de jongens was Bas Zeinstra
goed bezig en wist zijn drie wedstrijden op ippon te winnen zodat

ook hij eerste werd in zijn poule.
Bij de semi-wedstrijden wist Amy
Dekkers 2e in haar poule te worden. Helaas verloor zij haar eerste
wedstrijd maar de overige wedstrijden wist zij in winst om te zetten.
Kampioen van Amsterdam
zijn geworden:
Amber de Groot, Bas Zeinstra,
Emma Zeilstra, Joey de Hondt,
Thijmen Hooijman.
Naast deze 5 judoka’s die eerste
werden was er een 2e plaats voor
Amy Dekkers, Mecx Burg, Sebastian van Wolferen.
Wilt u meer informatie over judo
bij judoschool Blaauw kijkt u dan
eens op de site www.judoschoolblaauw.nl.
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30 jaar CSW Minikamp:

Met zijn allen aan de warming up.

Prachtig weer
en heel veel
gezelligheid
Wilnis - CSW kijkt terug op een geweldig geslaagde 30e editie
van hét Minikamp. Voor de jeugdleden onder de 13, de jongste deelnemer is net 6 jaar geworden, is het elk jaar met Hemelvaart feest bij CSW tijdens het Minikamp. Donderdag stonden
alle kinderen om 12 uur vol verwachting voor het hek te wachten om zo snel mogelijk het beste slaapplekje in de tenten of
kleedkamers te bemachtigen. Daarna maakte iedereen zich gereed voor de opening. Installatiebureau Nieuwendijk had voor
het origineelste team een rondleiding bij FC Utrecht geregeld.
Er was door alle teams behoorlijk uitgepakt voor deze felbegeerde prijs, waarbij team Egypte juist ingewikkeld ingepakt
was. De eenheid van team Frankrijk, JO8-1, met de leuke zelfgemaakte Franse details liet ze met de Originaliteitsprijs ervandoor gaan. Daarna begon het voetbalspel 4-tegen-4, waarbij alle kinderen streden voor een podiumplaats. Rondom het heerlijke eten, gesponsord door Poelier Van Egmond, hadden de oudere kinderen het Transferspel en de jongste jeugd Vossenjacht.
Wat een strijd om als eerste binnen te komen en dan hopelijk
met de beste score.
Jongste
De jongste jongens en meisjes hadden een avondprogramma
vol spellen en optredens in de kantine. Van schattige Spaanse
danseressen tot feestende en springende jongens op het podium. Met als toppunt veel hilariteit door de meiden van JO11-5M
die tijdens hun dansje hun leider vol chocolade smeerden. Dit
leverde ze een springprijs op van De Buurvrouw. Voor de jongens en meiden van J013/12 en de jongens van JO11/10 werd
de avond gevuld met Kop ‘m erin. Na hun pupquiz in de kantine
werd er volop gedanst en gesprongen op de muziek van DJ Rob
van Dijk van Kingsize. De kinderen hebben van wakker blijven
een sport op zich gemaakt. Een kussengevecht kon natuurlijk
niet ontbreken. Wat een plezier hadden ze met elkaar. Ondanks
dat veel kinderen niet of nauwelijks hebben geslapen verliep
de koude nacht rustig. Na een heerlijk ontbijtje van de keukenprinsessen waren ze klaar voor de volgende sportonderdelen.

Penalty schieten

Penalty schieten
Op vrijdag stond Sixen op het programma, afgewisseld met
plezier op springkussens, een stormbaan en levend tafelvoetbal. De dag werd afgesloten met het altijd spannende penalty
schieten. De winnaars waren Rody de Jong, Fleur de Wit, Mans
Bauhaus, Sofie van El, Karim Selim en Isabella Koedam. Zij werden gehuldigd tijdens de prijsuitreiking. Wat een organisatie
weer! Dit geweldige feest voor de kinderen wordt elk jaar mogelijk gemaakt door de hulp van alle sponsors, leiders, EHBO,
hand-en-span, keukenprinsessen, stagelopers en alle CSW vrijwilligers. Speciaal voor deze 30e editie heeft CSW aansluitend
alle hulptroepen bedankt met een gezellig feestje met alweer
heerlijk eten van Poelier Van Egmond. Heel veel dank aan allen
die dit geweldige Minikamp mogelijk hebben gemaakt.

Rennen op zoek naar de beste plek in de tent?

Deze dames verzorgden deze dagen het eten.
Dit zijn de keuken prinsessen.
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Atlantis 1 pakt de dubbel!

Gert van Hasselt benoemd
tot Super Caddie 2018
Mijdrecht - Tijdens de recent gehouden Algemene Leden Vergadering van Golfclub Veldzijde is
Gert van Hasselt uit Mijdrecht uitgeroepen tot Super Caddie. Dick
Westerveld, voorzitter van Golfclub Veldzijde, lichtte toe waarom deze trofee juist aan Gert van
Hasselt overhandigd moest worden. Het beeld werd daarna uitgereikt door Super Caddie 2017,
Aad Kooijman, uit Woerden.
Jaarlijks benoemt het bestuur
van Golfclub Veldzijde een Super Caddie. Voorwaarde is de tomeloze inzet van de Super Caddie
voor diens bijzondere, langdurige
en onbezoldigde bijdrage aan de
golfvereniging.
Met zo’n tachtig vrijwilligers die
allemaal hun steentje bijdragen
moet de kandidaat voor de trofee van de Super Caddie er echt
met kop en schouders bovenuit
steken.

het clubblad, gevolgd door een
wezenlijke rol in de automatiseringscommissie. Gert gaf de aanzet een aantal jaar geleden voor
het ontwikkelen van een nieuwe website. Bij het overgaan naar
een nieuw registratiesysteem
voor wedstrijduitslagen in de
golfsport heeft Gert menig uur
besteed aan alles uitpluizen. Net
als aan het uitleggen van de werking van dat systeem aan de ruim
duizend leden. Met een duidelijke door Gert geschreven handleiding voor nieuwe leden werkt de Links Clubkampioen Rian van de Most, rechts verliezend finalist Ellie van
vereniging al jaren. Tot slot levert Senten.
Gert ook gevraagde gegevens
voor verschillende commissies en
de ledenadministratie.
Bij de overhandiging van de trofee zei Super Caddie 2017 Aad
Kooijman, dat Gert nu niets meer
hoefde te doen. De hoogste eer Vinkeveen - Ter afsluiting van kampioen 2018 mag noemen.
was immers behaald. Gert rea- het seizoen werd afgelopen vrij- Eindklassering: 1. Rian van de
geerde door te zeggen dat hij dag 11 mei gestreden voor het Most 2. Ellie van Senten 3. Kees
nog helemaal niet van plan is met clubkampioenschap van de Vin- Koedooder 4. Margit de Koning
Vele jaren
zijn activiteiten voor de vereni- keveense tafeltennisvereniging 5. Oscar Riehl 6. Stephan Schel 7.
Gert van Hasselt wordt uitgeroe- ging te stoppen. Gelukkig maar. Vitac in de Willistee. In de 1e ron- Kees Pronk 8. Peter Nethe.
pen omdat Gert gedurende ve- Bestuur en de aanwezige leden de werd gestart met 2 vierkamle jaren nauw betrokken is bij feliciteerden Gert van harte en pen, waarin de plaatsing voor de Topscore
de vereniging. In eerste instan- hopen dat hij veel golfplezier kruisfinales zwaar werd bevoch- Er was helaas geen competitie
ten in vele spannende wedstrij- kampioenschap dit jaar te vieren.
tie in de redactiecommissie van houdt en geniet van de trofee.
den.
Vitac 1 bestaande uit Ellie van
In deze volgende ronde wist El- Senten, Rian van de Most en Marlie van Senten haar partij te- git de Koning is derde geworden
gen de regerende clubkampioen in de 2e klasse afdeling Midden.
Kees Koedooder overtuigend in Dit goede resultaat is met name
3 games te winnen. In de ande- te danken aan de vele overwinre kruisfinale nam Margit de Ko- ningen van Ellie van Senten, met
ning het op tegen Rian van de een winstpercentage van 78% de
Most. Het werd een spannende een na hoogste topscoorder in de
partij waarin Margit de Koning poule! Ook Vitac 2 heeft een uitde 0-2 achterstand in games nog stekende 2e plek behaald in de
wist weg te werken, maar moest 4e klasse, Oscar Riehl wist hier de
ze uiteindelijk in de 5e game het topscoorder in de poule te worhoofd buigen met 9-11.
den met maar liefst 17 overwinIn de finale had Ellie van Senten ningen uit zijn 18 partijen! Vitac
ook geen antwoord op het snelle 3 wat vorig jaar gepromoveerd
contraspel van Rian van de Most, was naar de 4e klasse had het wat
Gert van Hasselt (l) uit Mijdrecht ontvangt de Super Caddie Trofee van die de partij in 3 games overtui- moeilijker met de overstap en
Golfclub Veldzijde van zijn voorganger Aad Kooijman (r) uit Woerden
gend won en zich daarmee club- eindigde op de 5e plek.

Rian van de Most
clubkampioen Vitac!

Jongste zwemmers te
gast bij Monkeytown
De Ronde Venen - Naast elke
week, op de zaterdagochtenden
of woensdagavonden, leszwem-

men in het Veenweidebad organiseert de Zwemvereniging de
Ronde Venen ook jaarlijks, buiten

het zwemmen om, een festiviteit in de vorm van een uitje voor
de kinderen. Op zaterdag 12 mei
was het jaarlijkse kinderuitje van
Zwemvereniging De Ronde Venen en de Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen.
De kinderen hebben de hele middag, onder toeziend oog van de
evenementencommissie,
ge-

klommen, geklauterd, van de glijbaan, op het springkussen en gespeeld bij Monkeytown Indoor
Speelparadijs in Uithoorn. De kinderen genoten van een onvergetelijke middag, beleefden vele speelse hoogtepunten en sloten af met een lekker ijsje. Moe
en heel voldaan keerden de kids
weer richting huis.

Mijdrecht - Na het vers behaalde kampioenschap van het zaalseizoen, slechts enkele maandjes geleden, was het afgelopen
zaterdag 12 mei alweer feest in
Mijdrecht. Het door Walraven gesponsorde Atlantis 1 trok aan het
langste eind in de streekderby tegen de Vinken. Maar liefst drie
wedstrijden voor het einde van
de competitie kan de ploeg zich
al kampioen noemen en sleept
hierdoor de welverdiende promotie naar de tweede klasse binnen.
Zoals het wel vaker gaat in kampioenswedstrijden… Mooi was het
zeker niet. De zenuwen waren
duidelijk zichtbaar aan de Atlantiszijde. Waar er de laatste weken
in de eerste minuten van de wedstrijd al gehakt werd gemaakt
van de tegenstanders, kwam Atlantis deze wedstrijd erg moeilijk op gang. De Vinkeveners namen de leiding, maar Atlantis kon
gelukkig wel aan blijven sluiten.
Door goals van Sander en Jeroen
kwam Atlantis voor het eerst in
de wedstrijd op een voorsprong
bij een stand van 3-4. Binnen vijf
minuten scoorden de Vinken er
drie, maar door doelpunten van
Lynn en Jeroen werd de stand
weer gelijk getrokken naar een
6-6. Hierna stopte de score lange tijd aan beide kanten. Er werd
door beide ploegen strak verdedigd! Na 10 minuten kwam er eindelijk een einde aan de stop in de
score. Door een vrije bal van Lars,
een korte kans van Berry en twee
goals van de Vinken bleef het ge-

Nu Maria en Klaas op
dreef bij Bridgeclub
Regio - Na jaren van “heen en
weer” smaakten Maria Baas &
Klaas Verrips het ongetwijfeld
grote genoegen van het beste paar in de B-lijn. De 58% precies was de neerslag van de vorderingen die ze op bridgegebied
de laatste tijd gemaakt hebben.
Stenny & Herman Limburg, deze
ronde even vanaf de hogere lijn
buurten in de B, volgden op twee
met een percentage van 56,67.
Voor Gerda van Liemt & Els van
Wijk beginnen de hogere regio-

nen al vertrouwd te worden en
ook nu weer een top positie met
55,50% als derde. Op vier eindigden Geke Ludwig & Margo Zuidema met 53,33% en Froukje Kraaij
& Rini Tromp sloten de beste vijf
af met 53% rond. In de A-lijn trokken Cora de Vroom & André van
Herel aan het langste eind met
een score van 60,12%. Ook Cees
Bergkamp & Ruud Lesmeister deden het weer eens goed als tweede met 58,63%, waarna Mieke van den Akker & Lijnie Tim-

slem toch te gewaagd. Elly Belderink & To van der Meer deden
het ook weer voortreffelijk met
58,93% als vierde en op nummer
vijf eindigden twee paren. Irene
Hassink & Henriëtte Omtzigt en
de gelegenheids combinatie van
Ria Verkerk & Maarten Breggeman behaalden beiden 57,14%.
Nog twee avonden van deze ronde te gaan met op 30 mei de slotavond van dit seizoen. Daarna
barst bij Bridgeclub de Legmeer
het Zomerbridge vanaf 6 juni
tot en met 29 augustus weer los.
Wilt u uw bridge vaardigheid ontspannen verhogen, dit is de kans.
Voor alle inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 06-83371540.

Aanwijzingen
In de rust gaven trainers Arjan
en Mark de nodige aanwijzingen en het vertrouwen om met
een goed gevoel de tweede helft
in te gaan. Een persoon, bij wie
het niet hoefde te ontbreken aan
vertrouwen, was Sander van der
Sluijs. Na rust passeerde hij meteen zijn tegenstander en kon afronden door er een strafworp in
te leggen. Tot en met de 11-11
(score van Lars) bleef het gelijk,
maar hierna gaf Atlantis eindelijk
gas. Jeroen, Amy en Sander zorgden voor het eerste echte gaatje
in de wedstrijd van vier goals. Er
werd knap doorgestreden door
de thuisploeg, maar het gat werd
niet gedicht. Lars sloot de wedstrijd af met een schot in zette de
eindstand van 13-16 op het scorebord.
Er werd gejuicht en het in volle
getale meegereisde publiek werd
bedankt! Eenmaal in Mijdrecht
kon het feest beginnen met een
heerlijke barbecue, waarbij maar
liefst 80 mensen aanwezig waren. Ook waren er mooie woorden van voorzitter Petra en Maarten. Daarna kon het feest losbarsten met de nodige dansjes en
drankjes.

Duikpenning Vinkeveense
Plassen nu ook als dagvergunning
Vinkeveen – Aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen is bij Zandeiland 4 een duikzone ingericht.
Binnen een met rood-wit gekleurde boeien gemarkeerd gebied liggen op de bodem diverse objecten waarop gedoken kan
worden. Iedereen die in de duikzone wil duiken heeft een vergunning nodig, de zogenaamde
‘duikpenning’.
Tot voor kort was deze duikpenning alleen als jaarvergunning
verkrijgbaar voor €25,00. Maar
het is nu ook mogelijk om een
vergunning voor één dag te kopen voor €7,50.
De duikpenningen zijn te koop
bij de nabij gelegen duiksportwinkel Airdiving. De Vinkeveense
Plassen zijn uitstekend geschikt
om te duiken. Het heldere water en de grote diepte maken de-

mer met 55,65% de derde plek
voor hun rekening namen. Ankie Bots & Agnes Kroes bleven
Gerard van Beek & Rina de Jong,
met 53,87% als vierde om 53,57%
als vijfde, nipt voor. De C-lijn, onlangs verrijkt met een aantal debuterende bridgers, produceerde
de meeste zestigers. Op één Riet
& Wim Beijer met 63,39% en daar
vlak achter Joke Morren & Tim Vader met 61,31. Ook paar drie, Herman Vermunicht & Tom de Jonge, kwam over deze drempel met
61,01%. Het leukste spel was hier
een zeven sans uitbieden en maken, met als gereedschap 36 punten. Een paar was zo vermetel om
dat te presteren, de rest vond het
sprongetje van klein naar groot

lijk op gaan tot de 8-8. Vlak voor
rust kwam Sander van de Sluijs
in de ploeg. Dit jonge talent had
slechts enkele schoten nodig
voordat hij de korf had gevonden. Zo konden de Mijdrechtenaren toch met een voorsprong de
rust in.

ze plassen tot een populaire bestemming voor duiksportliefhebbers. Vanwege het groeiend aantal duikers, in combinatie met de
vele boten van watersporters in
de omgeving, zijn aan het duiken
voorwaarden verbonden. Voor
de veiligheid van de duikers is het
verboden om binnen de duikzone te varen. Om te mogen duiken in de duikzone is een vergunning met duikpenning verplicht.
Duikers moeten de duikpenning
kunnen laten zien aan de controleurs van het Recreatieschap. Dat
geldt ook voor duikscholen en
duikverenigingen, waarvoor aangepaste tarieven gelden.
De vergunningen met duikpenningen zijn alleen te koop bij de
duiksportwinkel Airdiving aan de
Baambrugse Zuwe 143, 3645AE
Vinkeveen.
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Clubkampioenen Badmintonvereniging De Kwakel bekend!

De Kwakel - In de periode van be- meerdere prijzen veroverd hebgin maart t/m begin mei 2018 is ben.
er bij de senioren van Badminton- Op maandag, de vaste speeldag,
vereniging De Kwakel om de ti- werd er gedurende zes avonden
tel “Clubkampioen 2018” gestre- in poules gespeeld om plaatsen
den in verschillende onderdelen. in de (halve) finales en de laatste
Er hebben ook een aantal oude- drie avonden werden benut om
re jeugdleden meegedaan die de afsluitende knock-out fase te

spelen, waarbij een verloren wedstrijd directe uitschakeling betekende.
In totaal waren er meer dan 100
wedstrijden nodig om te bepalen
wie zich het komende jaar clubkampioen mag noemen. Alle finalisten hebben een mooie beker

Legmeervogels doet
weer mee voor de prijzen

nuten en de stand van 1-0 nog
steeds op het score bord stuurt
de uitstekend fluitende scheidsrechter Evers de spelers naar de
kleedkamer voor de thee.

Uithoorn - Legmeervogels hebben vriend en vijand verrast door
in Amsterdam met 1-2 te winnen
van JOS/Watergraafsmeer dat al
na 45 seconden op een 1-0 voorsprong was gekomen. In de 2e
helft maakt eerst Yorick van der
Deijl de 1-1 en in blessure tijd is
het Tim correia die de 1-2 weet
binnen te schieten. Dit is dan enkele minuten later ook de winnende treffer.Legmeervogels beginnen eigenlijk traditioneel aan
de wedstrijd. Gelijk na de aftrap
moet de verdediging van Legmeervogels ingrijpen ten koste van een corner. Een snelle en
kort genomen corner zorgt voor
verwarring in de verdediging. De
bal komt dan voor de voeten van
Raymond Fafiani en die weet dan
met een beetje geluk de 1-0 op
het scorebord te brengen. Een
voordeel van een vroege achterstand is dan wel dat jij nog 89
minuten de tijd hebt om mogelijk op gelijke hoogte te komen.
Legmeervogels gewend aan een
vroege achterstand pakt de draad
weer snel op.

Mix 1
Mix 1e plaats Marina Veldhoen
& Remco van Scheppingen, 2e
plaats Marit van der Linde & Quirin Boere. Damesdubbel 1e plaats
Barbara te Riele & Marina Veldhoen, 2e plaats Tess Koningen &
Marit van der Linde. Herendubbel 1e plaats Remco van Scheppingen & Rens-Jan Ossewaarde, 2e plaats Gerard Wegbrands
& Jeroen Bergsma. Damessingle
1e plaats Marit van der Linde, 2e
plaats Elin van Dijk. Herensingle
1e plaats Quirin Boere, 2e plaats
Gerard Wegbrands.
De uitslagen in de veren klasse:
Mix 1e plaats Thessa Berghoef &
Maurice Hogerwerf, 2e plaats Ilse
Hogerwerf & Frank Stricker. Damesdubbel 1e plaats Britta van
der Linde & Ilse Hogerwerf, 2e
plaats Eva van der Zweep & Marieke Buskermolen. Herendubbel
1e plaats Frank Stricker & Maurice Hogerwerf, 2e plaats Iwan van
Oostwaard & Wouter Plasmeijer.
Damessingle 1e plaats Ilse Hogerwerf, 2e plaats Thessa Berghoef.
Herensingle 1e plaats Dave Buskermolen, 2e plaats Maurice Hogerwerf.
Ze hebben nog plek voor nieuwe leden op de maandagavond
van 20-22:30 uur in de sporthal
van KDO. Kom eens een keertje
kijken en meedoen om te ervaren hoe leuk het is om een shuttletje te slaan! Meer informatie is
te vinden op de website, www.
bvdekwakel.nl

is het Renaldo Jongebloet die zijn
in zet via de onderkant ven de lat
weer in het veld springen en via
Dennis Bakker van Legmeervogels over de zijlijn verdwijnen.
Dan begint in de 90ste minuut
Kansen
Gelijk
Janyaro Purperhart aan een acZo zijn er al snel na de 1-0 een De tweede helft is nog maar net tie waarin het bijna onmogelijke
2-tal kansen voor Legmeervo- begonnen of Legmeervogels toch lukt. Purperhart moet eerst
gels. Damien de Vegt en Mitchell slaagt er in om op gelijke hoog- Daley Venghaus tot drie maal toe
Verschut zien hun inzet gestopt te te komen. Een inzet van Dennis passeren dan schuift Purperhart
worden door Halil Süzülmüs. Dan bakker kan door Halil Süzülmüs de bal in de voeten van Tim Corontpopt zich een leuk duel dat op nog worden gekeerd maar op reia en deze schiet met de kracht
en neer golft en er ontstaan veel de inzet van Yorick van der De- van een kanonskogel de bal in
kansen voor beide partijen maar ijl heeft hij geen verweer en is de het doel en brengt Legmeervovoorlopig zijn de verdedigers de stand 1-1. Een leuk en goed be- gels op een, gelet op het spelaanvallers de baas.
gin van de tweede helft voor Leg- beeld van de tweede helft op een
Het is vooral Daley Venghaus die meervogels.
1-2 voorsprong.
als linker verdediger vaak veel Een paar minuten later heeft Leg- Dan is het alles of niets voor de
ruimte krijgt, mag vaak opkomen meervogels al het geluk van de gastheren. Een hoofdrol is er in
alleen zijn voorzetten zijn niet al- wereld. Een voorzet van Lionel deze fase voor doelman Patrick
tijd op maat.
Frederik komt terecht bij de vrij- Brouwer die met een aantal fraaie
Na ruim een half uurtje spe- staande Daley Venghaus. Zijn in- redding JOS/W van de gelijkmalen met stand-in doeman Pa- zet verdwijnt gelukkig hoog over ker weet af te houden. Hierbij
trick Brouwer, ( Mitchel Dijkstra het doel van Patrick Brouwer.
ook gesteund door de verdedivertrokken naar China en twee- Maar ook Legmeervogels krijgt gers van Legmeervogels die zich
de doelman Lev Persoon gebles- kansen.
telkens als het nodig is, met waseerd) van Legmeervogels han- Het is Geoffrey Verweij glipt door re doodsverachting voor de bal
delend optreden al Omar Limon de verdediging zijn voorzet komt werpen.
plotseling alleen voor hem ver- dan bij Damien de Vegt en die Op deze manier lukt het niet om
schijn. Het lukt Limon niet om ziet tot zijn en heel Legmeervo- de gelijkmaker te score en stapt
Brouwer te passeren. Een paar gels ontsteltenis zijn inzet via de Legmeervogels als winnaar van
minuten later heeft brouwer de binnenkant van de paal achter het veld. Door deze overwinning
hulp van Mitchell Verschut nog de doelman van JOS langs weer blijft Legmeervogels meedoen
om een twee treffer van de gast- in het veld rollen. Dit had de 1-2 voor een plaats in de nacompeheren te voorkomen. Na 45 mi- moeten zijn. Aan de andere kant titie.

Laatste stokstaartjestraining van dit
blok bij Qui Vive
Uithoorn - Het was weer een
mooi gezicht de afgelopen weken op zondagochtend bij Qui Vive. 35 kinderen van 4, 5 en 6 jaar
oud waren druk in de weer met
hockey.
Dit was alweer de laatste stokstaartjestraining van dit blok. En
wat een gezellige afsluiting had-

als aandenken ontvangen, welke
gesponsord zijn door Van Scheppingen Sanidrõme.
De uitslagen in de nylon klasse:

den de kinderen met elkaar. Er
werd weer met een gezellige warming up begonnen. Vervolgens
maakten de kinderen kennis met
het spelen van echte wedstrijdjes.
Ook mochten ze allemaal op doel
schieten waar een echte keepster
stond. Ondanks de regen waren
er allemaal enthousiaste kinde-

ren op veld 2 te zien. Na de limonade was het tijd voor de diploma uitreiking want alle kinderen
hadden de afgelopen weken zo
hun best gedaan dat ze allemaal
natuurlijk wel een diploma verdiend hadden.
Maar ook de jeugdtrainers:
Anouk, Annabel, Britt, Daan, Jas-

mijn, Julia, Marlou, Mart, Merel,
Timo en Wout verdienden een
groot applaus want ook zij stonden er iedere zondagochtend om
de stokstaartjes te laten ervaren
hoe leuk hockey is.
Verder werd hoofdtrainer Steven even in het zonnetje gezet.
Hij nam afscheid. Hij zorgde er ieder blok weer voor dat de kinderen door allerlei leuke oefeningen
in aanraking kwamen met hockey. In september wordt er weer
gestart met een nieuw blok van 8
trainingen.

Kom ook naar het
handbalfeestje!
Uithoorn - Op woensdagmiddag
23 mei van 16.00 tot 18.00 uur
organiseert Legmeervogels een
handbalfeestje voor kinderen
van 7 t/m 12 jaar. Alle vriendjes
en vriendinnetjes van de jeugdleden, maar ook andere kinderen
zijn van harte welkom op de velden aan sportpark de Randhoorn.
Er zal vooral veel plezier gemaakt
worden op het handbalveld, spelletjes en wedstrijdjes om het
handbal spelenderwijs te leren.
Er zijn trainers en trainsters aanwezig om de kinderen te vermaken en uiteraard kunnen de ouders vragen stellen over hand-

bal. Volgend seizoen (vanaf september) gaan er weer veel teams
meedoen aan de competitie. Om
de teams aan te vullen kunnen er
nog kinderen bij. Het is niet alleen
voor meisjes, maar ook jongens
worden van harte uitgenodigd
om mee te doen, handbal is ook
een leuke sport voor jongens! Tot
aan de D jeugd kan er in gemengde teams gespeeld worden, daarna worden de jongens en meisjes
gescheiden. Tot op heden heeft
Legmeervogels nog geen jongensteam, ze nodigen dan ook
jongens uit om te komen en het
handbalspel te ervaren.

Moederdagtoernooi Petanque

Uithoorn – Het aantal deelnemers negentien, was helaas onder het gemiddelde. Twintig
had voor de organisatie ook beter geweest, dan had men alleen
doubletten partijen kunnen. Nu
moest er elke speelronde een
triplettenpartij en een partij van
een triplette tegen een doublette
naast de vier doublettenpartijen.
Nu is een triplette tegen een doublette helemaal geen probleem.
Immers in een triplette spelen
de drie spelers met elk twee boules en de twee spelers in de doublette met drie boules. In het algemeen duren partijen waarin
tripletten spelen wat langer en
dat was nu ook het geval. In elke
van de drie speelronden was het
de triplettenpartij, die het laatste
van de baan kwam. Bij een doublette tegen een triplette is het
doublette iets in het voordeel,
maar tijdens dit toernooi bleek
dat niet van toepassing. In alle
drie de speelronden won het triplette van het doublette. Na twee

speelronden waren nog zeven
deelnemers ongeslagen. In de
afsluitende speelronde werd dat
aantal drastisch teruggebracht.
Alleen Andries Petersen en Ans
Bouwmeester wisten ongeslagen
te blijven en dus moest het puntensaldo uitmaken wie er als winnaar als eerste een plantje mocht
kiezen van de prijzentafel. Er waren prijzen voor de top tien en
een aanmoedigingsprijs voor de
rode lantaarndrager. Mede dankzij het mooie weer werd het terras nog geruime tijd bezet en
werden mooie acties en blunders
nog eens nabesproken. Het volgende clubtoernooi is op zondag
17 juni, aanvang 11.00 uur aan de
Vuurlijn bij het honkbalveld.
Zin om ook eens een balletje te
gooien, kom dan gerust eens
meespelen op de clubavonden,
dinsdag- en donderdagavond om
19.30 uur. Zie voor meer informatie www.buthamen.nl of neem
contact op met Henk van Rekum,
06-12390091.

Inschrijving Tour de Kwakel
De Kwakel - Terwijl Tom Dumoulin in Italië vecht om zijn Giro-titel te verdedigen, begint men
in De Kwakel al weer te denken
aan de Tour de France. Het belooft een ronde te worden waarin Nederland van het Grand Départ in de Vendée tot de finish op
de Champs-Élysées meedoet om
de ritzeges en eindklassementen.
Voor degene die kans willen maken op de bekers en truien in de
Tour de Kwakel is het zaak zich

snel op te geven. De deelnemers
van vorig jaar dienen zich voor
1 juni te melden. Degene die dit
niet doen of dit jaar niet meer
mee willen doen zullen worden
vervangen door afvallers van vorig jaar en renners op de reservelijst. Opgeven kan via Whatsapp,
Facebook, Twitter, e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of telefonisch (06-37322476). De Tourdirectie rekent weer op een sportieve en gezellige maand juli.

Andre de Jong Jeu de
Boule Clubkampioen
De Kwakel – Afgelopen zaterdag
werd voor de eerste keer om het
clubkampioenschap gespeeld. Er
deden 19 leden mee.
Er werden drie ronden gespeeld,
met steeds een andere tegenstander. Het was een spannend
toernooi met tot de laatste partij

een mogelijke winnaar. De winnaar werd uiteindelijk met drie
gewonnen partijen Tweede werd
Thera Winter 3+17 en de derde plaats was voor Wout Verlaan
2+14. De prijzen cadeaubonnen
en bloemen werden geschonken
door DUO plant.
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Mooie podiumplaatsen voor wielrenners van UWTC

Regio - Het afgelopen weekend waren de veteranen van de
UWTC Leen Blom, John Tromp
en Guus Zantingh weer actief in
wielerwedstrijden. Zaterdag 25
mei waren de renners afgereisd
naar het Brabantse land om in
Nieuwkuijk te starten. Bij de 60+
werd er vanaf het startschot volop gedemarreerd maar niemand
wist uit het peloton te ontsnappen. Het draaide op een massa sprint uit. Piet Kralt uit Rijnsburg was iedereen te snel af
won de wedstrijd met op de 2e
plaats Arie Blomberg uit Kedichem. John Tromp finishte als 5e.
Bij de 69+ gingen enkele renners vanuit het vertrek er vandoor maar dat duurde niet lang
of ze werden ingerekend en na
een half uur koers ontstond een
kopgroep van 13 renners met
daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. Deze groep bleef tot 10
ronden bijeen en toen demarreerde Hans van Bavel uit Sint Anthonis, hij werd niet meer achterhaald en won de wedstrijd. Guus
Zantingh uit Mijdrecht spurtte zich naar een 2e plaats en 3e
werd Peter de Jong uit Hilversum. Leen Blom eindigde als 7e.
Zondag 6 mei startte Guus Zantingh als enige in Spijkenisse bij
de 69+ en hij behaalde daar net
als dag eerder een mooie tweede plaats.

de. Ze rijden beide in een andere klasse. Jetze ligt op zijn
rug in de fiets (H4) en Tim zit
op de knieën (H5). De tijdrit
van 3 mei wisten beide te winnen. Tim won in een tijd van 27
min en 39 sec. Jetze raffelde de
18.6 km’s af in 26 min en 33 sec,
een gemiddelde van 41.8 km/u.
Zaterdag 5 mei reden zij de
wegwedstrijd over 64 km. In
de race van Tim miste hij net
de slag in de laatste fase van
de wedstrijd. Ploeggenoot Johan zat er wel bij, wat voor
Tim een reden was om het gat
niet te dichten. Tim werd 6e.
Pech voor Jetze tijdens de wedstrijd want na ongeveer 6 km verloor Jetze een achterwiel....Gelukkig kreeg hij hulp van team
USA en Jetze kon 58 km lang in
de achtervolging. Met nog ongeveer 800 meter te rijden wist
hij ook de laatste tegenstander bij te halen en in de sprint
toch de wedstrijd te winnen.

Lorena Wiebes goed op dreef
Donderdag 3 mei werd Lorena
vierde in de 1e etappe van Tour
de Yorkshire. De wedstrijd was in
het noorden van Engeland en het
was een tweedaagse. De tweede dag was een pittige klimwedstrijd, daar werd Lorena 36e met
een achterstand van 2.40. Zondag
6 mei reed zij in België de wedstrijd om de trofee Maarten Wijnants. In de spannende eindsprint
Handbikers
jeugd meegedaan aan de RonDe UWTC handbikers Tim de werd zij 3e. En hiermee kreeg zij Ronde van Amstelveen
Vries en Jetze Plat hadden een tevens de witte trui van de leid- Nees Wahlen en Lars Hopman de van Amstelveen op een loworldcup wedstrijd in Oosten- ster in het jongerenklassement. hebben zondag 7 mei bij de kaal stratenparcours in West-

wijk. Het was een interclub met
een afwijkende indeling: jeugd
4/5 en jeugd 6/7 reden samen.
Ze mochten daarom ook met
een tandje zwaarder rijden.Nees
reed bij jeugd 4/5 naar een 10e
of 11e plek.Lars stond met 18
renners van jeugd 6/7 aan de
start voor een korte koers: 15
rondje van 1,1km. Direct na de
start reden er 8 renners weg incl. Lars op het elastiek. Dat hield
ie twee rondes vol, maar toen
moest ie lossen. De kopgroep
van 7 bleef bij elkaar en sprintte
voor de overwinning. Lars reed
de verdere koers samen met
een renner van WTC De Amstel
lekker door. Zijn kompaan probeerde een ronde voor het einde weg te komen, maar dat liet
Lars niet gebeuren. In de laatste ronde was het Lars die met
ruime voorsprong uit de laatste bocht kwam om zo een
mooie 8e plek veilig te stellen.

luiden waardoor er ook wat verwarring ontstond in het peloton
en de renners een ronde extra
moesten rijden. Bij Mike was het
in de laatste ronde een beetje op
en met de massasprint kon hij niet
meedoen. Rens 21e en Mike 28e.

Bevrijdingsronde van Rijswijk
Bart de Veer reed zaterdag 5 mei
zijn eerste wegwedstrijd van het
jaar. In de strijd voor de ‘pingels’
bij het 3-ronde klassement wist
hij bij de eerste sprint derde te
worden. Met zijn vieren pakte
ze hierna een voorsprong en in
de andere sprints werd hij tweede. Dus met een 2e plaats in het
3-ronde klassement de eerste envelop binnen. Enkele rondes later werden ze weer teruggehaald
door het peloton. Een paar rondes voor het einde was er een
kleine valpartij, waarna er drie
renners wegsprongen. Zij wisten deze voorsprong te behouden. Bart zat mooi voor in het peJeugdronde Honselerdijk
loton voor de sprint om de vierMike Derogee en Rens Grömmel de plaats, maar een stukje hout in
reden zondag samen de jeugd- zijn tandwiel zorgde ervoor dat
ronde van Honselerdijk. Er ston- hij niet meer naar de juiste verden zo’n 40 renners aan de start snelling kon schakelen om goed
en Mike was goed van voren te mee te doen bij de sprint. Lekker
vinden. De jury vergat de bel te gereden en 32e geworden.

