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RENTE 10 JAAR VAST

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

5,05%!!!
FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Kom kijken bij de nieuwe N201

Nieuwe N201 deels open
tijdens de Dag van de Bouw

Omlegging Aalsmeer Uithoorn in Aalsmeer
Bezoekers kunnen vanuit de bouwkeet van de Alliantie N201 en Combinatie Heijmans-Boskalis een bezoek brengen aan het informatiecentrum en/of een rondleiding krij-

gen door de tunnelbak van de Waterwolftunnel. In de tunnelbak wordt
uitleg gegeven over de aanleg van
de tunnel en het project Omlegging
Aalsmeer-Uithoorn.
Liefhebbers
kunnen een speciale route fietsen
van ongeveer 20 kilometer. De route
gaat langs een aantal prachtige en
markante punten van de Omlegging
Aalsmeer-Uithoorn. Het startpunt
van alle activiteiten is bij de bouwkeet aan de Aalsmeerderweg 141 in
Aalsmeer.
Aansluitingen A4 in Hoofddorp
Bij de Aansluitingen A4 kunnen bezoekers een rondleiding naar de in
aanbouw zijnde viaducten langs de
A4 en de Kruisweg in Hoofddorp

krijgen. In de bouwkeet van de provincie Noord-Holland en aannemer
MNO Vervat is een informatiecentrum ingericht over het N201+-programma, de Aansluitingen A4. Ook
is de aannemer aanwezig om informatie over het project te verstrekken. De hoofdkeet staat aan de
bouwweg bij de Rijnlanderweg t.h.v.
nr. 878 (tegenover de Taurusavenue) in Hoofddorp.

OOK TE
HUUR

Fietsers kunnen alleen tijdens de
Dag van de Bouw de Geniedijk op
fietsen tot aan de in aanbouw zijnde
fietsbrug. Aan het einde van de dijk
is goed zicht op de werkzaamheden
en staat er een bord met uitleg over
de aanleg van de fietsbrug.
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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u oP PaGINa 2.

Gemeente presenteert conceptstructuurvisie Amstelhoek
andere woningen staan. Daarnaast
wordt de provinciale weg omgelegd
waardoor minder verkeer door Amstelhoek gaat. Na de omlegging kan
de plek waar nu de weg ligt worden
gebruikt voor andere doeleinden. In
2008 heeft de gemeente De Ronde Venen opdracht gegeven om deze ontwikkelingen richting te geven
door het opstellen van een structuurvisie voor Amstelhoek.
Van Nota van Uitgangspunten
tot concept-structuurvisie
Samen met bewoners is in 2010 een

Nota van Uitgangspunten ontwikkeld waarin mogelijkheden, kansen
en knelpunten zijn geschetst voor
Amstelhoek. De afgelopen maanden
zijn deze uitgangspunten uitgewerkt
tot inrichtingsschetsen.
Op een kaart zijn de verschillende
ontwikkelingsmogelijkheden gevisualiseerd.
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Amstelhoek - De concept-structuurvisie voor Amstelhoek is klaar en
kan bekeken worden op www.derondevenen.nl en bij de balie omgevingszaken van het gemeentehuis.
Tot en met 29 juni 2011 kunnen inwoners reageren op het concept.
Aanstaande maandag 30 mei tussen 19.00 en 21.00 uur wordt de visie toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst in buurthuis Ons Streven
in Amstelhoek. Verschillende projectontwikkelaars en eigenaren hebben plannen om woningen te bouwen op plekken waar nu bedrijven of

Van concept tot definitieve
structuurvisie
In de formele inspraakprocedure van
18 mei t/m 29 juni 2011 kunnen inwoners reageren op het concept. Op
www.derondevenen.nl en bij de balie
omgevingszaken van het gemeentehuis is hiervoor een reactieformulier
beschikbaar. Alle reacties worden
verwerkt in een reactienota. Op basis van de reacties kan de conceptstructuurvisie nog worden aangepast.
De definitieve structuurvisie wordt na
de zomer van 2011 behandeld en uiteindelijk vastgesteld door college
en gemeenteraad. Meer informatie:
www.derondevenen.nl onder leven
en werken, projecten, structuurvisie
Amstelhoek. Geïnteresseerden worden door de gemeente op de hoogte
gehouden over de laatste ontwikkelingen in dit project wanneer zij hun
gegevens sturen naar projecten@
derondevenen.nl.

Vermogenweg te Mijdrecht
Verkoopinformatie: ppgvastgoed.nl / 0297 – 26 20 35
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Regio - Twee projecten van het
N201+-programma zijn op zaterdag
28 mei tijdens de Dag van de Bouw
geopend voor publiek. Het gaat om
de Omlegging Aalsmeer–Uithoorn
en de nieuwe Aansluitingen A4. Dit
is een bijzondere kans om beide
projecten van dichtbij te bekijken!
Bezoekers kunnen zich tussen 10.00
en 16.00 uur melden bij de bouwketen van de beide projecten.

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

zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeenteHuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
AfVAlBRengstAtIons
Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in
de rubriek Actueel.
AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
Abcoude
Aasdomstraat 18
Doude van
Troostwijkstraat 6
Gein-Zuid 43
Sandbergstraat 20

Baambrugge
Donkervlietse
Binnenweg 1

Plaatsen dakkapel op de
voorzijde dak
Plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak en op het
achterdakvlak
Vervangen van asbest platen op
een schuur
Realiseren van een uitbouw aan
achterzijde en zijkant van de
woning en het plaatsen van
dakkapellen voor- en achterzijde

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Bouwen

W-2011-0271

16-5-2011

Bouwen

W-2011-0269

14-05-2011

Bouwen
Slopen
Bouwen

W-2011-0276

16-05-2011

W-2011-0272

16-5-2011

12-5-2011

De Hoef
De Hoef Westzijde 17b
Slopen van bestaande stacaravan Slopen
W-2011-0238
Diverse locaties De Hoef Aanleggen van natuurvriendelijke Uitvoeren
Oostzijde en Mijdrecht
oevers
werkzaamheden W-2011-0273

22-4-2011
11-5-2011

Vinkeveen
Herenweg 30b
Herenweg 61 a t/m c

12-5-2011
15-5-2011

Wilnis
Wethouder van
Damlaan 37

Plaatsen van een veldschuur

Activiteiten

W-2011-0268

seRVIceloket
YouRHome en
seRVIcepunten
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

Aard van het project

Bouwen

Bouwen van een nieuwe schuur Bouwen
Realiseren van winkelruimte,
Bouwen
appartement, kinderdagverblijf en Slopen
buitenschoolse opvang middels
verbouwing van het bestaande
pand en plaatsen van garage en
bergingen

W-2011-0267
W-2011-0270

Plaatsen van een erker aan
voorzijde van de woning.

W-2011-0266

Bouwen

12-5-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien.
VeRleenDe BouWVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Mijdrechtse Zuwe 3
Veenweg 162

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vergroten van een bedrijfsruimte
Oprichten van 2 bruggen en een platform
(wijziging op bouwverg. 2010/0454)

2010/0595
2010/0591

Verzenddat.
vergunning
11-5-2011
16-5-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRleenDe BouWVeRgunnIngen In comBInAtIe met ontHeffIng/WIjzIgIng
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Dorpsstraat 39

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vernieuwen van winkelruimten met appartementen 2010/0314

Verzenddat.
vergunning
26-4-2011

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Bouwen
Bouwen

W-2011-0085
W-2011-0210

17-5-2011
26-4-2011

Bouwen
Bouwen

W-2011-0038
W-2011-0198

20-4-2011
11-5-2011

Bouwen

W-2011-0113

20-4-2011

Bouwen

W-2011-0145

20-4-2011

Bouwen

W-2011-0130

20-4-2011

Het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan de topgevel
van een woonhuis tevens
rijksmonument

Bouwen
Monument

W-2010-2107

26-4-2011

Slopen van een winkelpand
Verbouwen van de stal tot
mantelzorgwoning

Slopen
Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0098
W-2010-2098

20-4-2011
12-5-2011

Plaatsen van een tuinkast
Wijzigen van een aantal (2 naar
3) en diepte van laaddocks
Plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak
Plaatsen van een uitbouw met
lichtstraat aan de achterzijde
van de woning
Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde
Plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning

Bouwen
Bouwen

W-2011-0220
W-2011-0228

11-5-2011
12-5-2011

Bouwen

W-2011-0158

12-5-2011

Bouwen

W-2011-0155

12-5-2011

Bouwen

W-2011-0177

11-5-2011

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0118

11-5-2011

Abcoude
Achter de Kerken 21
Dorpszicht 20

Plaatsen van een tuinhuisje
Plaatsen van een dakkapel op de
aanbouw en vervangen vlisotrap
Dokter Koomansstraat 31 Realiseren van een aanbouw
Kroon 2
Plaatsen van een vrijstaande
berging in de achtertuin
Oldenhoff 22
Plaatsen van een dakkapel
op de voorgevel
Starnheim 12
Verplaatsen voordeur met
bijbehorende raamstijl
Starnheim 14
Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van het dakvlak
Baambrugge
Dorpsstraat 33

De Hoef
De Hoef Westzijde 33
De Hoef Westzijde 37a

mijdrecht
Brunel 1
Handelsweg 16
Houtzaagmolen 33
Koningsspil 9
Maansteen 51
Maarschalkstraat 34

Saffier 10
Westerlandweg 10

Plaatsen van een dakopbouw
op het achterdakvlak
Gedeeltelijk vergroten van de
ligboxenstal

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128b Plaatsen van een boomhut
in de voortuin
Bloemhaven 1
Uitbreiden aan de zijgevel van
de hoekwoning
Demmeriksekade 25
Herenweg 38

Herenweg 272 R1
Scholeksterlaan 3
Waverbancken 16
Wilgenlaan 47
Wilnis
Amstelkade 49
Raadhuisstraat 35

Wijzigen van gevels van een
nieuw te bouwen rundveestal
Bouwen van een woning

Bouwen

W-2011-0051

26-4-2011

Bouwen

W-2010-2066

12-5-2011

Bouwen

W-2011-0081

26-4-2011

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2011-0140

11-5-2011

W-2011-0169

12-5-2011

W-2010-2100

20-4-2011

W-2011-0148
W-2011-0156

11-5-2011
20-4-2011

W-2011-0209

11-5-2011

W-2011-0146

20-4-2011

W-2011-0235
W-2011-0229

16-5-2011
16-5-2011

Bouwen
Afwijken
bestemming
Slopen
Uitbreiden woning
Bouwen
Plaatsen van een dakkapel op het Bouwen
voorgeveldakvlak van de woning
Plaatsen van een dakopbouw
Bouwen
Afwijken
bestemming
Slopen van een bedrijfspand
Slopen
met bedrijfswoning
Restaureren van een gebouw
Plaatsen van een dakopbouw

Monument
Bouwen
Afwijken
bestemming

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij twee verkeersbesluiten hebben genomen. De besluiten
betreffen de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Wethouder
van Damlaan 51, 3648 Xm Wilnis.
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats naast grutto 15, 3641 tA
mijdrecht.
Deze besluiten liggen met ingang van 25 mei 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener,
de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden
ingediend bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
ontWeRp-stAnDplAAtsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang
van 25 mei tot en met 6 juli 2011 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een ontwerp-standplaatsvergunning, op grond van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2011, voor het innemen van een standplaats ten behoeve van gebakken producten aan de Dr. van
der Haarlaan in mijdrecht voor elke dinsdag en donderdag tot wederopzegging van de vergunning met
ingang van 12 juli 2011.
Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bedenkingen indienen bij de burgemeester, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij balie Omgevingszaken.
WIjzIgIng HuIsVestIngsVeRoRDenIng De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 april 2011 heeft
besloten de Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 gewijzigd vast te stellen. Deze verordening regelt
de verdeling van huur- en koopwoningen onder de huur- c.q. koopgrens in De Ronde Venen en de wijziging
van de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De wijziging betreft het gehele artikel 2.3.1 met de bijbehorende toelichting. Dit artikel regelt de verhouding inkomen rekenhuur, waarbij onder meer een inkomenhuurtabel staat aangegeven. Deze tabel is vereenvoudigd en luidt nu als volgt:
Inkomen

Huurprijs

e 0 tot en met e 21.625
e 21.625 tot en met e 33.614

e 0 tot en met e 652,52
e 361,66 tot en met e 652,52

Daarnaast is in genoemd artikel de mogelijkheid van afwijkingen van deze tabel aangegeven. Afwijkingen
betreffen ondermeer het zoekprofiel en de seniorenwoningen. Deze wijziging van de Huisvestingsverordening
De Ronde Venen 2011 treedt in werking op de dag na publicatie.
terinzagelegging
Genoemde wijziging van de verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen
gemeente De Ronde Venen bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan
111 in Mijdrecht en is ook te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
oVeRgAngsRegel DIcHtstBIjzIjnDe toegAnkelIjke scHool leeRlIngenVeRVoeR
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de collegevergadering van 10 mei 2011 de Overgangsregel
dichtstbijzijnde toegankelijke school leerlingenvervoer is vastgesteld. De overgangsregeling is bedoeld voor
leerlingen die vóór 3 januari 2011 met instemming van de gemeente aangepast vervoer kregen toegekend
naar een school, die niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school in zijn soort is als bedoeld in artikel 3 van
de Verordening Leerlingenvervoer De Ronde Venen 2011. Deze Overgangsregel dichtstbijzijnde toegankelijke
school leerlingenvervoer treedt in werking met ingang van 19 april 2011.
terinzagelegging
Genoemde overgangsregel ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente
De Ronde Venen bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht en is ook te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
Wet mIlIeuBeHeeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij meldingen op basis van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- oskamp equipment nederland bv voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van de in- en verkoop van werkplaats-equipment, op het adres Rijksstraatweg 45c, 1396 jD Baambrugge;
- pastelero chocolade- en suikerwerk voor het oprichten van een kleinschalig productiebedrijf, op het
adres communicatieweg 9-11, 3641 sg mijdrecht;
- julius Health clubs bv voor het uitbreiden van het vloeroppervlak van een sportschool, op het adres
Rendementsweg 10A, 3641 sk mijdrecht;
- primix bv voor het wijzigen van de bedrijfsvoering, op het adres nijverheidsweg 17f, 3641 Rp
mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de milieudienst noord-West utrecht,
straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de
stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
Vervolg op volgende blz.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen
Vervolg van vorige blz.
terrasVerGunninG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 mei 2011 op grond van artikel 2.10 van de Algemene
plaatselijke verordening De Ronde Venen 2011 (APV) aan de heer, mevrouw C. Karathanasi ontheffing hebben
verleend voor het plaatsen van een terras bij de horeca-inrichting dorpsstraat 44, 3648 aj Wilnis.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 1303, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
OntheffinG Van de rOute VOOr het VerVOer GeVaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben
ontvangen van BP Gas Nederland bv, Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten voor het vervoer van butaan en
propaan naar diverse locaties in Abcoude en Mijdrecht. De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen
ter inzage van 26 mei tot en met 8 juni 2011. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht
stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te
dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst Noord- West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen.
U kunt de stukken inzien bij:
- milieudienst noord-West utrecht, straatweg 66a in breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis van de gemeente de ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 26
06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, via telefoonnummer 0346 26 06 41.
aGenda besluitnemende raadsVerGaderinG 26 mei 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 mei 2011.
agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 28 april 2011.

4. Legaliseren permanente bewoning recreatiewoning Herenweg 222A te Vinkeveen (raadsvoorstel
nr.0020/11)
Recreatiewoningen mogen niet permanent worden bewoond. Echter de provincie Utrecht heeft op 1 januari
2005 beleidsregels vastgesteld. Indien de recreatiewoning voldoet aan de gestelde voorwaarden kan de bestemming worden omgezet in een permanente woonbestemming. Uit nader onderzoek is komen vast te staan
dat de recreatiewoning Herenweg 222A aan deze criteria voldoet en de permanente bewoning derhalve voor
legalisering in aanmerking komt.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
aGenda buitenGeWOne raadsVerGaderinG 31 mei 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 mei 2011.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen van de profielschets voor de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen (raadsvoorstel
nr. 1100078).
In de profielschets geeft de raad de eisen aan die aan een te benoemen burgemeester worden gesteld bij het
vervullen van het burgemeesterschap in de gemeente De Ronde Venen. Op basis van de profielschets kan de
werving en selectie van de kandidaat burgemeester plaatsvinden. Over de profielschets vindt overleg plaats
met de commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht, de heer R. Robbertsen, die bij de vergadering
aanwezig zal zijn.
4. Vaststellen verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature 2011, inclusief aanwijzing leden
en adviseurs van de vertrouwenscommissie (raadsvoorstel nr. 1100079).
Aangezien op 1 januari 2011 de nieuwe gemeente De Ronde Venen is ontstaan, wordt de procedure voor de
benoeming van een burgemeester opengesteld. In de procedure speelt de vertrouwenscommissie een belangrijke rol. In de verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature 2011 worden de taken en rollen van de commissie weergegeven en ook de bemensing daarvan geregeld.
5. Sluiting.
De vice-voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, P.B. Kooijman
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Stichting Ontwikkelings

INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 16.200
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 zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel.
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u.
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144 Vinkeveen,
tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

‘De Vonk’ album release in
Jongerencentrum The Mix
Uithoorn - Komende zaterdag 28
mei organiseert jongerencentrum
The Mix een hiphopavond in samenwerking met lokaal hiphopcollectief ‘De Vonk’. De artiesten van
het label/collectief presenteren een
nieuw album. Buiten leden van De
Vonk, K-non, Ekio, Yesper, SVS en
MaanEFX zullen oudgedienden Jason en Roodbaard optreden. Jason
en Roodbaard hebben in het verleden furore gemaakt met de acts:
Westclan en Ouderkerk Kaffers.
Kwalitatief hoogstaande hiphop uit
de regio! Aanvang 21.00 uur. Entree:
5 euro. The Mix is gevestigd aan de
J. A. van Seumerenlaan 1, Uithoorn.

Samenwerking de ronde venen

Vrijwilligersdag van Rode
Kruis een groot succes

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 14
mei waren de vrijwilligers van Het
Nederlandse Rode Kruis, district
Stichts Weidegebied, in groten getale aanwezig op hun vrijwilligersdag.
Met het organiseren van deze dag
(één keer per twee jaar) wil het districtsbestuur zijn waardering uitspreken voor het vele werk dat de
vrijwilligers doen. Dit jaar werd de
vrijwilligersdag gehouden in het
VeenLanden College in Mijdrecht.
Na ontvangst met koffie en gebak

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

konden er diverse workshops worden gevolgd. Met groot enthousiasme werden er bonbons gemaakt
en werden er bloemstukjes in elkaar
gezet. Anderen dansten zich in het
zweet bij de workshop Line Dance
of kregen tijdens een wandeling tips
hoe je net een betere foto kan maken. Een karikaturist maakte tekeningen van vrijwilligers en gaf een
workshop Karikatuurtekenen. De
dag werd afgesloten met een gezellige barbecue.
Foto: Ramon Milzink

Kwaliteit van Keurslagerij
Bader uitstekend
Uithoorn - Keurslager Bader ontving onlangs een oorkonde voor de
uitstekende hygiëne in zijn bedrijf.
Een onafhankelijk kwaliteitsbewakingbureau toetste bij Keurslager
Bader de hygiëne, versheid en productiewijze. Op alle punten was de
score uitstekend, daarom ontving zij
een Oorkonde Hygiëne.
Het Kwaliteit Bewakingsbureau Levensmiddelen (KBBL Inspectie
bv) te Wijhe testte en beoordeelde
naast de hierboven genoemde aspecten van de hygiëne, onder meer
de volgende producten op bacteriologische gesteldheid:
Rundvlees
Kipfilet
Varkensvlees
Rundergehakt
Grillworst uit eigen worstmakerij

10
10
10
10
10

HACCP
Keurslager Bader werkt volgens

de vernieuwde Hygiënecode voor
het Slagersbedrijf. HACCP processen die gecontroleerd worden hebben betrekking op de inkoop, opslag, bereiding en presentatie. Ook
is er gelet op de gevaren van kruisbesmetting.
Waarborgen
Het hygiëneonderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Keurslagerorganisatie, de Vereniging van
Keurslagers. Alle 555 in Nederland
gevestigde Keurslagers worden
jaarlijks meerdere malen gekeurd.
De hygiënekeuring vormt daarvan
één onderdeel. Samen met de resultaten van de formulekeuring wordt
bepaald of Keurslager Bader zich
weer een jaar lang ‘Keurslager’ mag
noemen.
Door de jaarlijkse keuringen kan de
kwaliteit en betrouwbaarheid van de
Keurslagers gewaarborgd worden.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn. Arlene is een blauw/grijze poes
met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft een chip.
- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van circa 7 jaar met witte
neus, vóór witte teentjes en achter witte sokjes en een witte bef,
ongecastreerd; gechipt.
- Uithoorn, Rode Klaver, grote zwart/witte gecastreerde kater. Hij
mist zijn rechteroog. Zijn naam is Baloe en hij heeft een chip.
Gevonden
- N212 rotonde Bovendijk in Wilnis, rood/witte kater. Rechtervoorpoot wit, linkervoorpoot rood/wit. Beide achterpoten van onderen
wit.
- Amstelkade in Woerdense Verlaat, cyperse ongecastreerde kater.
- Demmeriksekade in Vinkeveen, grijs/wit katje.
- Anselmusstraat bij hertenkamp in Mijdrecht, wit/grijs konijn.
- Markt Schipper in Wilnis, lapjespoes. Zwart/rood/wit met witte
pootjes. Zij heeft een witte neus met zwarte vlek boven rechteroog. Zij draagt een zwart bandje met steentjes.
- Zijdelweg in Uithoorn, grote zwarte kat met witte neus en pootjes
en wit op de buik.
- N201 t.h.v. Uithoorn, lichtbruine kater met donketbruine tekening,
onderkant achterpoten en straatpunt zwart.
- Mijdrecht, Amethist, jonge lapjespoes.
- De Hoef, Vinkenslag, schildpadpoes. Roest/bruin.
- Mijdrecht, Schepenaarstraat, zwart/witte kater. Hij heeft een grote wond aan zijn linkerwang.
- Mijdrecht, Paltrok. Blinde lapjespoes.
- Vinkeveen, Meerkoetlaan. Cyperese kat met witte bef, er loopt
een witte streep op linkerwang.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, wit/zwart konijntje, heeft in zijn
nek iets langere haren . Erg lief en tam.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

Jazz komt er weer aan
De Hoef - Of je nu aan een baan begint, iemand het hof maakt of een
potje schaakt – succes hangt voor een belangrijk deel af van de opening. Dat zo zijnde zit het met de komende editie van Chazz wel goed,
want de ongetwijfeld weer zonnige zaterdag wordt dit jaar geopend
door de Reunion Jazz Band. Dat is een echte ‘kraker’, zo eentje waarvoor de echte fijnproevers naar De Hoef komen.
In 1946, toen in het spoor van onze Amerikaanse bevrijders de Dixieland-jazz je om de oren vloog, haalde Peter Schilperoort - in die dagen de leider van de Dutch Swing College Band - zijn toen 16-jarige
leerling Wladimir (Dim) Kesber als tweede klarinettist naar het ensemble. Vooral in de jaren 50 van die vorige eeuw was de D.S.C. Band buitengewoon populair. Zo populair dat ook niet-jazzkenners die er toen
bij waren de hits vandaag nog feilloos kunnen meefluiten: When the
Saints go Marching in, Doctor Jazz en vooral, want het was de herkenningsmelodie, Way Down Yonder in New Orleans. Dat kwam niet in de
laatste plaats omdat de band wekelijks op de radio te beluisteren was.
Toen de DSC Band in 1960 besloot om op volledig professionele basis verder te gaan, koos een aantal leden van het inmiddels wereldvermaarde orkest voor een loopbaan buiten de muziek. Een van hen was
Dim Kesber die zijn studie chemie te gelde ging maken. Maar werken
is ook niet alles, de muziek bleef trekken en in 1966 vormden uitgetreden bandleden die elkaar tijdens een reünie ontmoetten een nieuw
ensemble: de Reunion Jazzband. De band staat nu, ruim een halve
eeuw later, nog steeds onder de muzikale leiding van Dim Kesber – behalve op de klarinet ook thuis op de sopraan- en de tenorsax.
Had ik het vorige week in het verband van de bigbands enigszins laatdunkend over musicerende ouwe mannen, het zeer volwassen gezelschap dat Dim om zich heen heeft verzameld bestaat uit louter tijgers
uit de Nederlandse jazzwereld. Daar heb je Pim Hogervorst (banjo,
trombone, arrangeur) en Jacques Kingma (virtuoos op een eeuwenoude contrabas) die uit de school van Ted Easton komen; daar is Martien
Beenen, onnavolgbaar slagwerker die ook al ex-DSC Band is; Tom Hameeteman die aan de piano George Shearing weer tot leven wekt; Eelco van Velzen op de trombone en Bert Vogelzang (trompet, bugel, vocals) die ooit ook in de New Orleans Syncopators speelde.
Hoogtepunt voor de Reunion Jazz Band was de uitreiking van een
gouden LP door Willem Duys voor de gouden plaat Jazz Against Polio.
Met de opbrengst van deze plaat konden 3 miljoen Indonesische kinderen tegen kinderverlamming worden beschermd. Muziek betekent
zoveel voor Dim dat hij aan de Reunion Jazz Band niet genoeg heeft.
Met Dim Kesber and Friends stond hij zo’n 20 maal op het podium van
het North Sea Jazz Festival. In 2005 nog richtte hij op verzoek van de
North Sea-organisatie een band op, bestaande uit jong Haags toptalent: Dim Kesber and the Augmenters.
Dim Kesber, inmiddels 81 jaar en nog steeds actief als chemicus,
draagt de doelen van Chazz een goed hart toe en is bij ons al jaren
een graag geziene en gehoorde gast. Als u eens wilt ervaren waarom
iets soms als muziek in uw oren klinkt kom dan niet te laat: de Reunion Jazz Band opent Chazz 2011 – weet u ’t nog: 25 juni, Stroomzicht,
De Hoef Westzijde (tegenover De Strooppot), tuin open om 15.00 uur.
Toegangsprijzen: kinderen tot 12 jaar gratis, studenten en scholieren
(o.v.v. studentenpas/schoolpas) 50% korting, volwassenen 20 euro, in
de voorverkooptot en met 20 juni 15 euro.
Rob van Dijk

www.sosderondevenen.nl
JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 25 mei 2011

Verkennen van wetenschap:
Willespoort naar bioTrading

Wéér diamanten topstuk
in de huwelijkse staat
Wilnis - Zie hoe rijk de gemeente
De Ronde Venen is aan huwelijkstrouw. Dat uit zich regelmatig in juweeltjes van langjarige huwelijken. Nu ook weer een diamant: 60
jaar getrouwd! ‘Je zal het in de toekomst steeds minder tegenkomen’,
zo wordt gezegd. Gelet op de veranderde samenleving zal dat ook
wel zo zijn. Maar dat neemt niet
weg dat in het ‘nu’ er nog steeds
veel echtparen zijn die een gelukkige mijlpaal in hun huwelijk halen.
Dat maakten dit keer Anton Kok en
zijn Riet van Bekkem wereldkundig.
Zij wonen inmiddels 24 jaar in Veenzijde 2 en vierden op woensdag 19
mei dit heuglijke feit met een (besloten) familiefeestje. Anton werd
geboren op 23 juli 1921 te Maurik,
een dorpje gelegen een kilometer
of tien boven Tiel, aan de oever van
de Rijn. Riet is geboren in Tiel op 8
september 1926. Beide echtelieden
hebben in hun geboorteplaats hun
jeugd doorgebracht. Zij trouwden in
Tiel op 19 mei 1951 te midden van
de bloeiende Betuwe. Uit het huwelijk werd een zoon geboren. Die is
actief in het onderwijs, o.a. op het
VLC in Mijdrecht. Anton en Riet genieten van drie kleinkinderen en een
achterkleinkind. In en na de oorlog
kwamen zij elkaar vaak tegen in Tiel
tijdens de dansavonden die daar
toen elk weekend werden georganiseerd. Zo raakten zij aan elkaar gehecht.
Verzetsman
Anton heeft tijdens de oorlog in het
verzet tegen de Duitsers veel buitenlandse militairen, zoals Engelsen en Amerikanen, het leven gered
tijdens de mislukte Operatie Market Garden (de slag bij Arnhem in
1944). Samen met andere verzetsmensen voer hij die met een bootje naar die oevers van de Waal en
de Rijn waar de Duitsers zich hadden teruggetrokken en het relatief veilig was. Ook verstopte hij samen met zijn ouders vliegeniers en
militairen van luchtlandingstroepen
in zijn huis in Maurik en de onmiddellijke omgeving. “Wij hadden een
dubbelhuis met een muur ertussen.

Aan de ene kant zaten de Duitsers
en aan de andere kant waren wij de
verzetshaard. Ongelofelijk dat we
dat toen voor elkaar hebben gekregen zonder dat ze ons gepakt hebben. Toch zijn er van de dertien maten waar we ter plaatse mee in het
verzet zaten, vijf jongens nooit meer
teruggekomen. Ja, dat is triest maar
ook het risico dat je loopt in een oorlog”, aldus Anton die het nog allemaal perfect en tot in detail kan navertellen wat er toen in die tijd gebeurd is aan de oevers van de Rijn
en de Waal. Hij toont een aantal officiële oorkondes en dankbetuigingen aan hem, onder meer persoonlijk van generaal Dwight D. Eisenhower, die na de oorlog president van
de Verenigde Staten is geworden
en van Marshall Tedder, bevelvoerder van de divisie luchtlandingstroepen. Anton kreeg ze als dank voor
zijn inzet om levens van geallieerde
militairen te sparen door ze onderdak te bieden, de kans te geven om
spionagewerk uit te voeren of naar
een veiliger oord te brengen aan de
overkant van de rivier. Mensen als
Anton zijn er nog steeds in de samenleving, ook in De Ronde Venen.
Maar bescheiden als hij is loopt hij
er niet mee te koop. Vanwege hun
moed en inzet is er in een nieuwbouwwijk in zijn geboortedorp een
plein naar zijn moeder genoemd:
het ‘Regina Kok’ hofje.
‘Dansschoenen’
Anton komt uit een gezin waar zijn
vader een klompenmakerij had.
“Stromend water en elektriciteit
hadden we niet, ook geen wc zoals we die nu hebben. In de keuken stond een waterpomp waarmee je water uit de grond oppompte en mijn moeder knipte regelmatig de zwarte stukken van de pitten in de olielampen af. We hadden
carbidlantaarns op onze fietsen. Als
je al zo’n fiets had was je rijk, dan
kon je naar Tiel om uit te gaan. Dansen dus en dan mocht je je schoenen aan, want doordeweeks mocht
dat niet en droeg je klompen”, weet
Anton zich nog goed te herinneren.
Riet knikt instemmend, zij weet er-

van hoe het was. Immers bij haar
was het niet veel anders. Zij heeft
in haar jonge jaren niet stilgezeten en was actief als verkoopster en
heeft een boekhoudopleiding gevolgd. Na haar huwelijk met Anton
heeft zij deze activiteiten stilaan afgebouwd. Anton kreeg een baan bij
de politie in Amsterdam en om die
reden verhuisde het gezin in 1952
naar de hoofdstad. Op 1 juli 1980
ging hij met pensioen waar hij over
een dikke maand dan al 30 jaar van
geniet! Het zij hem gegund! Het gevoel om weer te willen wonen op het
platteland werd steeds sterker, maar
niet meer terug naar de ‘roots’. Liever in de buurt. Toen de nieuwbouw
van Veenzijde 2 in Wilnis gerealiseerd werd, kregen Anton en Riet
de kans zich hier te vestigen, waar
zij het van meet af aan geweldig
naar hun zin hebben. Anton’s grote
voorliefde is naast zijn Riet het vissen, maar fietsen doet hij ook graag
met haar. Ook tuinieren is zijn passie; dat is te zien aan de wijze waarop de tuin wordt onderhouden. En
de winterdag? TV-kijken, bijhouden
wat er in de wereld om je heen gebeurt en (veel) puzzelen. Dan blijf je
bij de tijd!
Burgemeester Marianne Burgman kwam traditiegetrouw op bezoek om het diamanten echtpaar
persoonlijk te feliciteren en bracht
daartoe een cadeautje mee. Eerder
had het bruidspaar van de gemeente al een fraai bloemstuk gekregen.
En zoals gebruikelijk, maar niet minder gemeend, was er een brief van
Hare Majesteit de Koningin met
daarin haar gelukwensen voor Anton en Riet. En zoals die zich nu presenteren in een goede gezondheid
van lijf en leden en ook geestelijk
nog uitstekend uit de voeten kunnen, kan het best zo zijn dat er binnen enkele jaren weer een bezoek
aan hen kan worden gebracht voor
de viering van hun briljante huwelijk
(65)… De redactie van de Nieuwe
Meerbode sluit zich aan bij alle felicitaties en wenst Anton en Riet nog
veel plezier en een gezonde voortzetting van hun stevig gegrondveste huwelijk toe.

Wilnis - De afgelopen jaren heeft
OBS Willespoort het techniekonderwijs in een doorgaande lijn in
de groepen 1 tot en met 8 uitgezet.
Daartoe werd eerst in 2006 de Technotheek en later in 2010 de Toptechniekwerkplaats geopend. Naast
techniek begint wetenschap ook
steeds meer aandacht te krijgen in
het lesprogramma.
Vanaf dit schooljaar is OBS Willespoort de samenwerking met de Vrije
Universiteit van Amsterdam aangegaan om de kwaliteit van de lessen
tot het optimale te kunnen verbeteren.
Wetenschap en breinontwikkeling
kregen al eerder vorm in de reizende tentoonstelling ‘Het Breinplein’. OBS Willespoort maakt zich
op om mogelijkerwijs te participeren in het nieuwe Manifest ‘Ruimte voor Talent, Ruimte voor wetenschap en techniek’ dat van 2011 tot
en met 2016 extra aandacht schenkt
aan de talentontwikkeling van ieder kind. In het lesprogramma is dit
jaar ook al sterk ingespeeld op de
talentontwikkeling middels ‘De Pittige Plus-torens’ en het programma

‘Slimmerkunde’ voor groep 8, waarin de leerlingen het brein en het ‘Leren leren’ door middel van slimme
studievaardigheden zich eigen maken. Per 2-, 3- of 4-tal krijgen de
kinderen ondernemende opdrachten aangereikt waar ze zelfstandig
mee aan de slag gaan. Ze nemen
hierin een grote verantwoordelijkheid op zich, zoals het organiseren
van een wetenschappelijk uitje naar
het bedrijf bioTrading in mei. Ryan,
Mansoor en Hidde gingen met veel
enthousiasme met deze opdracht
aan de slag en regelden en organiseerden het uitstapje van begin tot
eind; zoals de medeleerlingen informeren via een heldere powerpointpresentatie, ouders regelen voor het
uitstapje, groepsindeling maken, de
directeuren van bioTrading interviewen en materialen voor vervolgopdracht aandragen.
Indukwekkend
Dankzij hen konden de kinderen van
groep 8 onlangs een indrukwekkende presentatie en rondleiding in het
bedrijf bioTrading meemaken. De
directie, bestaande uit de heren H.

Bun en G.J. de Jonge, informeerden
de leerlingen over het bedrijf en over
hoe micro-organismen, bijvoorbeeld
bacteriën en schimmels in een voedingsbodem kunnen vermenigvuldigen en hoe snel dit proces gaat.
In de rondleiding werd ook duidelijk hoe belangrijk het is om heel hygiënisch te werk te gaan en hoe inventief het verschil in luchtdruk in
de verschillende kamers geregeld
was om het arbeidsproces daar zo
steriel mogelijk te laten verlopen.
De machines en het arbeidsproces dat via een glazen wand goed
te bekijken was, maakten op de kinderen veel indruk. De kinderen kregen na afloop een pakje drinken en
een zakje chips, maar bovenal diverse Petri-schaaltjes mee terug naar
school, waarmee ze zelf onderzoekend aan de slag kunnen gaan door
zelf schimmels te kweken en te vergelijken onder een microscoop. OBS
Willespoort wil via de Meerbode bioTrading nogmaals hartelijk bedanken voor de gastvrijheid en de inzet
om de leerlingen van groep 8 kennis
te laten maken met de wereld van
chemie en wetenschap!

Passion in afsluitingsprogramma WAK
Regio - Afgelopen week konden alle inwoners en belangstellenden van
de gemeenten Aalsmeer, De Ronde Venen en Uithoorn kennismaken
met Amateurkunst in de breedste zin
van het woord. Er was dan ook veel
animo voor de workshops, presentaties en exposities. Het einde van de
Week van de Amateur Kunst werd in
het gemeentehuis van Aalsmeer afgesloten met een expositie van fo-

to’s en enkele optredens van plaatselijke musici en kunstenaars. Passionkoor was als eerste aan de beurt
om zich te presenteren. In plaats van
een amateuristisch optreden werden de toehoorders verrast met een
zeer professioneel optreden! De muziek, die door dirigent Rutger van
Leyden speciaal uitgezocht was voor
Aalsmeer klonk fantastisch! Wereldmuziek uit Frankrijk, Ierland, Roeme-

nië, Litouwen en Zuid-Afrika wisselden elkaar af. Met dank aan alle medewerkers van de Wak, Gemeenten, Winkeliersverenigingen,
De Hint en diverse sponsoren werd
de Amateurkunst bij een breed publiek geïntroduceerd! Wellicht hebt
u iets gevonden waar u nader kennis
mee wilt maken?! Voor Passionkoor
kunt u informatie vinden op de site:
www.passionkoor.nl

Dansshow Nicole het komend
weekend in sporthal de Phoenix
Mijdrecht - Komend weekend is het
weer zover... alle leerlingen van Jazz
& Showballet Nicole zullen weer een
spetterende dansshow gaan neerzetten! Op 28 en 29 mei zal sporthal de Phoenix in Mijdrecht geheel
omgetoverd zijn tot een waanzinnig
danstheater. Ruim 550 enthousiaste
leerlingen zullen in de meest prachtige kostuums laten zien wat ze
het afgelopen seizoen hebben geleerd. Van klein tot groot, van jong
tot oud, iedereen doet gezellig mee!

Het showballet zal de show starten
met een knallende opening, gevolgd
door Burlesque, een dans op de live
gezongen hit The Road Jack en alle
hits van afgelopen jaar.
De allerkleinsten zullen dansen op
Toveren van K3 en ook mag dit jaar
Lady Gaga natuurlijk niet ontbreken.
Er is zoals elk jaar dus weer een gevarieerd programma met veel afwisselende choreografieën en kostuums.

De voorstellingen zijn op zaterdag
28 mei, aanvang 19.30 uur (zaal
open 19.00 uur) en op zondag 29
mei, aanvang 13.00 uur (zaal open
12.30 uur). De kaarten worden verkocht bij sponsors Backstage Hairfashion en Café Het Rechthuis. Tijdens het schrijven van dit bericht
zijn er nog enkele kaarten verkrijgbaar. De Rabobank is de hoofdsponsor van Jazz & Showballet Nicole en zal wederom een mooie bijdrage leveren aan deze dansshow.

Kunst Centraal op de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Woensdag 19 mei
gonsde het van de creativiteit op de
St. Jozefschool in Vinkeveen.
In het kader van het project Kunst
Centraal werd er door alle groepen
geknutseld met oude spijkers, kurk,
plastic dopjes, blikjes, fietsbanden,
gordijnringen, oude sokken en ander materiaal.
Eén van de doelstellingen is kinderen bewust te maken van het belang
van hergebruik van goederen.
Na een ochtend hard werken was
het resultaat om trots op te zijn. De
kinderen bekeken en bewonderden elkaars schilderijen, spiegels
en oude sokken die bijna onherkenbaar waren veranderd in grappige handpoppen. ‘Waardeloos materiaal’ blijkt hele mooie kunstwerken
op te leveren!

Het feest is losgebarsten in en om Uithoorn

JOS VAN DEN BERG VAN AH AMSTELPLEIN

BESTE SUPERMARKTONDERNEMER VAN NEDERLAND

Uithoorn - We meldden het vorige week al op de valreep. Vorige week dinsdagmiddag rond half
zes werd Jos van den Berg van AH
Jos van den Berg uit Uithoorn uitgeroepen tot beste supermarkt ondernemer
van Nederland. Het ondernemerschap van
Jos van den Berg is de afgelopen maanden
intensief beoordeeld. Een uitgebreide vragenlijst, vormde de eerste fase van deze competitie. Daarnaast is Jos van den Berg beoordeeld door
zijn eigen klanten, accountmanagers van de grote A
merkfabrikanten, bestuurders van detaillistenverenigingen en door stratus. Uiteindelijk heeft de finale jury, bestaande uit Theo Roos (adviseur van het bestuur van
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel), Jan Meerman
(voorzitter Detailhandel Nederland en brancheorganisatie
CBW/Mitex) en Harrie ten Have (vakcentrumvoorzitter), Jos van
den Berg bezocht en beoordeeld. Excellent ondernemerschap is
– naast een goede winkelformule, zoals AH - de belangrijkste
voorwaarde voor een modern succesvol bedrijf dat de sociaaleconomisch middelpunt van zijn marktgebied is. Jos van den
Berg laat zijn omgeving duidelijk weten wie hij is en wat hij doet.

winkelcentrum. Overleg
wordt gevoerd met
de gemeente en collega ondernemers voor
een betere omgeving. Maatschappelijk timmert Jos ook
aan de weg door sponsoring van
de meest uiteenlopende activiteiten
variërend van de sponsoring van de 58
elftallen van de Legmeervogels tot de complete verzorging van een uitstapje van de Zonnebloem.

Passie
Tijdens de diverse ronden van de ZO2Z Award 2011 is Jos van
den Berg op verschillende onderdelen beoordeeld. Onderwerpen zoals het functioneren van de ondernemer in relatie tot zijn
klanten, de buurt, de medewerkers, leveranciers en collega ondernemers. Jos scoorde hierin bijzonder hoog. De ondernemer
volgt de formule, maar neemt de vrijheid om tot de grenzen van
zijn formule te gaan. Ondernemer en medewerkers staan zeer
dicht bij elkaar. Alle medewerkers hebben veel passie voor de
winkel en de klanten.

Feest
Het feest brak los. Jos, zijn vrouw Diane en al zijn werknemers waren dolgelukkig met deze uitslag. ’s Avonds was
er groot feest bij het Fort aan de Amstel en kwamen ruim
350 mensen bij Jos en Diane langs om hen te feliciteren.
Voor de klanten is er de komende weken groot feest als
dank. Er zijn geweldige prijzen te winnen, er zijn speciale aanbiedingen, regelmatig is er van alles te proeven. Voor
de kinderen waren er zaterdag jl. heerlijke popcorn en een
suikerspin. Een dixieland band vrolijkte de sfeer op, kortom:
het was en is nog steeds feest bij AH Jos van den Berg in
Uithoorn. Op de volgende pagina’s leest u wat er deze week
allemaal te beleven is bij AH Jos van den Berg...

Gedrevenheid
Veiligheid is zeer belangrijk voor de ondernemer. Naast het
aanhaken bij het HBO, KVO project, is er fors geïnvesteerd in
camerasystemen, regulier overleg met medewerkers en politie, trainingen en het inschakelen van extra beveiligers op
drukke dagen. Zijn gedrevenheid zet Jos van den Berg
ook in voor de verbetering van het

Veerkracht
De jury kwam unaniem tot de conclusie “dat zij met
Jos van den Berg als winnaar van de ZO2Z Award
2011 een complete ondernemer hebben gevonden.
Een ondernemer met veerkracht, visie en stabiliteit zowel vanuit het verleden als naar de toekomst toe. Jos
van den Berg is een voorbeeld voor het zelfstandig ondernemerschap en een ambassadeur voor de hele branche”, aldus de jury.

Horeca Werkgroep UitHoorn

feliciteert

Jos, Diana en al
HUn meDeWerkers
met het behalen van de zo
l:
felbegeerde en dikverdiende tite

Beste onDernemer
van neDerlanD
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Zangschool Studio Rotschild
organiseert voorjaarsconcert

Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Dorpsstraat 12a, circa 1942, Mijdrecht

toen

Kleuters Twistvliedschool
leggen kraamvisites af!
Mijdrecht - De kleuters van groep
1 en 2 en hun juffen zijn dol op de
natuur.
Als in het voorjaar veel dieren worden geboren, gaan ze dan ook erop
uit om deze jonge dieren in levenden lijve te ontmoeten.
Zo hebben ze de jonge eendjes
brood gegeven en zijn ze bij de kin-

derboerderij in Aalsmeer geweest.
De moeder van Luuk bracht 2 lammetjes op het schoolplein en bij de
opa en oma van Pascal zijn 2 veulentjes geboren en daar zijn ze met
z’n allen op kraamvisite geweest.
De kinderen vonden al deze baby’s
schattig en er werd heel wat afgeknuffeld.

NU

Nieuw!

Juf Gery van den Bruinhorst
van de Julianaschool 50 jaar!
Wilnis – Vrijdag 20 mei was het
groot feest op de Kon. Julianaschool. Juf Gery vierde haar 50ste
verjaardag.
De school was feestelijk versierd en
de juf werd toegezongen door alle
kinderen. Het lied paste goed bij de

juf, het ging over een gave BMW, lachen!, gitaar spelen en feesten. Natuurlijk stond er bij de ingang een
mooie Sarah, die precies op juf Gery
leek!
De juf vierde de hele dag feest met
haar eigen groep 6.

Een kinderkleding- en
schoenenoutlet in Uithoorn
Uithoorn - Er komt weer leven in
het pandje Marktplein 11 En dat
werd tijd ook! Een aantal winkels
staat hier leeg waardoor het leukste stukje Uithoorn er maar verlaten bij ligt. Vanaf nu dan niet meer!
Kinderwinkel XXStout! met een vestiging in Ouderkerk a/d Amstel en
een vestiging in Badhoevedorp,
heeft samen met diverse leveranciers het initiatief genomen om in
deze enorme winkelruimte een outlet/monsterverkooppunt te starten
waar men voor de helft van de prijs
de mooiste merkkleding , schoenen en cadeautjes kan kopen. Zelfs
nu is er nog zeker 200 meter ruimte
over, zodat de kids heerlijk kunnen
rennen en fietsen, terwijl de moeders snuffelen. En er is veel... Alles
is op maat gesorteerd en er komt
wekelijks nieuwe kleding en schoenen bij. Ook zien we rekken vol ondergoed van Vingino en Muchacho
Malo en slippers van Havianna. In
gesprek met de eigenaresse, Mag
van der Sluis, horen we dat het de
bedoeling was dat de ruimte voor
maar drie dagen gebruikt zou worden voor de verkoop, maar dat de
vraag zo groot was dat de ruimte nu
voor langere periode is gehuurd.

Last but not least: de toegang is vrij,
maar een bijdrage in de onkosten
aan het eind van het concert wordt
op prijs gesteld. Graag tot zaterdag!

ging voor natuur- en milieueducatie,
met alle benodigde uitrusting klaar.
U hoeft niets mee te nemen en kunt
op ieder moment tussen 13.00 en
16.00 uur komen aanwaaien. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Neem
dus gerust buren, (klein-)kinderen,
opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen mee en kom u verwonderen over het gekrioel in de sloot. Wie
weet vangt u wel een waterjufferlarve, libellelarve, larve van een ééndagsvlieg, een staafwants, kokerjuffer of een modderkruiper!
Bij deze excursie zijn verschillende
ervaren IVN natuurgidsen aanwezig
om u te helpen bij uw sloot-safari.
Een safari vlak om de hoek!

IVN-lezing over vleermuizen

IVN-excursie om de Poel
voert, kunt u allerlei zeldzame planten bekijken. De wandeling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Verzamelen om 10.00 uur bij het gemeentehuis in Uithoorn of om 10.30 uur
bij restaurant Silversandt in Amstelveen-Bovenkerk.
Aanmelden is niet nodig. Voor info
kunt u 0297-540157 (Marja Lind) of
0297-562138 (Cindy Raaphorst) bellen.

Dit keer een spetterend concert met
vele up-tempo’s en ook gevoelige
balads!
Thomas Oudshoorn, Jan Klomp, Yves
Gassman, Jeroen Kolkmeijer, Petra van der Vaart, Maaike van Driessche, Marian Tuinenburg, Geertje
van Wijngaarden, Ellen Hilbers, Mariette Fakkeldij, Wilma Schoenmaker,
Julia van Alphen, Floor van Scheppingen, Judith en Esther van Harten,
Debby Janmaat, Maud Fernhout,
Margot Brandenburg, Babette Labordus, Martin Verrips, Sammy Uivel worden begeleid door hun zangcoach Greetje de Haan.
Maar dat is nog lang niet alles! Dus
laat u verrassen en kom een avondje heerlijk genieten in het Parochiehuis aan de Bozenhoven 152
in Mijdrecht. Het concert begint om
19.30 uur, maar de zaal is al vanaf
19.00 uur open.

IVN-slootjesexcursie in
het Wickelhofpark
Regio - Weet u nog hoe leuk dat
vroeger was: lekker scheppen met
je schepnet in een polderslootje?
Visjes, donderkopjes, waterkevers,
insekten en hun larven en soms een
kikker of salamander. En als je het
leven in de sloot (of in een aquariumbak) bestudeert, zie je dat het
echt ‘eten en gegeten worden’ is,
een echte jungle dus.
Wilt u dat gevoel van vroeger nog
eens beleven? Heerlijk buiten zijn
en je verwonderen over al het moois
in de natuur. Of had u nooit de kans
en wilt u het wel eens ervaren? Kom
dan op zondag 5 juni naar het Wickelhofpark, de ingang bij de Walstro. Daar staat het IVN, de vereni-

De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt uw mening op prijs! Heeft u
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen?
Stuur ons een e-mail.
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de
Proosdijkoerier met veel artikelen over
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres: info@proosdijkoerier.nl

Regio -Komende zaterdag 29 mei
a.s organiseert het IVN De Ronde
Venen & Uithoorn een excursie rond
‘de Poel’ in Amstelveen. De oeverlanden van de Poel vormen een oerlandschap van moerassen en berken-elzenbossen, mooie rietkragen
met waterplanten. Je kunt hier nog
de restanten van het veenlandschap
zien van voorgaande eeuwen. Vanaf het wandelpad dat rond de Poel

De Ronde Venen - Na het succesvolle kerstconcert organiseert Studio Rotschild op zaterdag 28 mei een
spetterend voorjaarsconcert!
Voor de vijftiende keer is er een leerlingenconcert maar voor het eerst
in het Parochiehuis aan Bozenhoven 152!
Er zullen ongeveer 20 leerlingen daar
hun prachtige stemmen laten horen,
van jong tot `ietsje`ouder. Ze zullen
u ongetwijfeld weer een fantastische
muzikale avond gaan bezorgen! Het
repertoire is veelzijdig: musical, klassiek, jazz en pop, voor ieder wat wils!
Wat te denken van werken als het
`Laudamus Te` van Vivaldi, Lindenbaum van Schubert,’The way you
wear your hat’ van Gershwin, muziek
van Andrew Lloyd Webber en het
vrolijke ‘Show me’ uit My fair Lady,
het levendige Jessie J. ‘Pricetag’, het
jazzy ‘A Sunday kind of love`, andere
mooie klassieke duetten gezongen
door ongekend getalenteerde (mezzo)sopranen, warme alten, stralende
tenoren, een enkele diepe bas, high
and low voices!

Ook voor baby’s
Als we vragen of het bij kinderkleding blijft, wordt er gelachten! Van
der Sluis is ook bezig met dames
merken, maar zoals zij zegt: “Als je
ergens aan begint moet het meteen goed! Nooit half, je kunt maar
één keer een eerste indruk maken,
en die moet goed zijn! Ook moeten
er steeds nieuwe spullen komen anders zie je de klant twee keer en dan
nooit meer.
Omdat we langer blijven mag men
de kleding en schoenen binnen 10
dagen ruilen.
Een aantal merken die hier hangen
zijn: Vingino, Retour, Muy Malo, Jottem, Outfitters Nation, Name-it, Petrol, Sevenoneseven, en nog veeeeel
meer.
De kledingmaten zijn van baby’s die
net geboren zijn tot grote meiden
van 16 jaar. De maten 50 tot en met
maat 176 zijn ruim aanwezig.
Een aantal schoenenmerken zijn:
Repay, All- star, Quick, Timberland,
lelly- Kelly, Vingino, etc, etc.
De maten lopen tot en met maat 43.
De Outlet is geopend van woensdag
t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
en op zaterdag tot 17.00 uur. Klanten
kunnen ook met PIN betalen.

Regio - Vrijwel iedereen heeft
wel eens een vleermuis gezien,’ s
avonds in de tuin, op straat of in het
park. In de schemering komen ze
tevoorschijn om als ware luchtacrobaten achter muggen en motjes aan
te jagen. Voor sommige mensen een
fascinerend tafereel, voor anderen
een ware nachtmerrie: de vleermuis.
Op dinsdag 7 juni houdt Floor van
der Vliet een lezing over de enige
vliegende zoogdieren ter wereld.
Deze lezing wordt gegeven in NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint om 20.00 u en de toegang is gratis. De lezing wordt speciaal gehouden in het kader van het
Jaar van de Vleermuis. In alle Europese landen zal een jaar lang meer
aandacht worden geschonken aan
vleermuizen.

Vleermuizen roepen bij veel mensen
akelige gedachten op. Zo zouden
vleermuizen in je haren vliegen en
je aanvallen om bloed te zuigen en
zouden ze allerlei ziektes verspreiden. Niets is echter minder waar.
Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker voor vleermuizen op. Dat vleermuizen heel bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen. Welke
soorten vleermuizen leven er nu bij
ons in de buurt en wat eten ze nu
echt? Altijd al willen weten hoe ze
leven, hoe ze in het donker kunnen
zien en jagen en hoe ze de winter
overleven? En wat moet je nu doen
als je een vleermuis vindt?
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 0297534562. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Zeer geslaagde afsluiting
Week van de Amateurkunst

Rommelmarkt in Waverveen
Waverveen - Komende zaterdag
28 mei wordt er op het plein van
de kerk in Waverveen van 10.00 tot
15.00 uur weer een rommelmarkt
ten behoeve van de kerk gehouden. Naast het gebruikelijke van alles wat, zijn er zelfgemaakte kaarten, planten, groente en fruit te
koop. Voor de kinderen zijn er spel-

letjes met o.a. sjoelen en spijkers
slaan. Natuurlijk is er koffie, thee en
limonade met een gebakje of plakje
cake. Spullen voor de rommelmarkt
kunt u vrijdagmiddag 27 mei van
14.00 tot 15.00 uur brengen op het
plein bij de kerk. Voor vragen kunt
u bellen naar 261527 (Nel Treur) of
264495 (Lenie Smit).

Regio - In de Burgerzaal van het
Aalsmeerse gemeentehuis vond zaterdag 21 mei de afsluiting plaats
van de eerste Week van de Amateurkunst (WAK). Tussen 15.00 uur
en 18.00 uur konden deelnemers en
bezoekers genieten van verschillende optredens en van presentaties
van de activiteiten die de hele week
in de WAK plaatsvonden. Foto’s van
diverse WAK activiteiten uit de gehele regio werden getoond in een
doorlopende caroussel, de resultaten van de fotoworkshop georganiseerd door Bacchus in Aalsmeer
waren te zien en het gemeenschappelijk verhaal, geschreven door bezoekers van het Boekhuis werd
voorgelezen.
Natuurlijk was er ook veel muziek:
het Wereldmuziekkoor Passion uit
Uithoorn, Sonority en het Smartlappenkoor uit Aalsmeer illustreerden het aanwezig zangtalent in deze gemeenten. De dag werd afgesloten door een swingend op treden
van De Hint Bigband. Zeer geslaagd
en van hoog niveau mag het resultaat van de “Play In-orkest ” onder
de geweldige en inspirerende leiding van Lucienne de Valk worden
genoemd. Leden van Sursum Corda, de Aalsmeerse Harmonie, Flora
(Aalsmeer) , Viribus Unitis (Wilnis),
KnA (Uithoorn), en leerlingen van
De Hint en een flink aantal individuele deelnemers speelden na een
dag gezamenlijke repetitie de sterren van de hemel. Op professioneel
niveau werden onder andere Caravan van Duke Ellington, de muziek
van de TV serie “Floris”en “the Mask
of Zorro” ten gehore gebracht. Te-

recht werden de enthousiaste musici onthaald op een ovatie.
Dit optreden was een mooi voorbeeld van de doelstellingen van de
Week van de Amateurkunst: het
zichtbaar maken van de amateurkunstenaars en hun kwaliteiten, het
tot stand brengen van nieuwe samenwerking en elkaar inspireren.
Dat is ook wat de Aalsmeerse cultuurwethouder Gertjan van der
Hoeven in zijn speech ter afsluiting van de WAK memoreerde: “ het
draait in ons cultuurbeleid om kunst
voor en door Aalsmeerders. Kunst is
een uiting van gevoelens, talent of
een uitlaatklep, maar bovenal ook
van waarde als een samenbindende
factor in de lokale gemeenschap.”
De wethouder sloot af met dank en
complimenten aan al diegenen die
tijd en energie hebben gestoken in
de WAK en vroeg een groot applaus
voor de vrijwilligers en voor de coördinatie van de WAK door Kunstencentrum De Hint. De wethouder,
die zelf ook aan diverse activiteiten
heeft meegedaan, sprak de wens uit
dat deze WAK tot veel nieuwe ideeen leidt voor de WAK van 2012.
In totaal zijn in Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen bijna 80 WAKactiviteiten georganiseerd door zo’n
100 organisaties, verenigingen en
individuele personen. Van openbare repetities tot optredens, kunstroutes en workshops. De WAK had
niet kunnen plaatsvinden zonder
de inzet van velen, maar ook zeker
niet zonder de financiële steun van
fondsen en sponsoren en gemeenten. Volgend jaar is er weer een
WAK, van 2 t/m 9 juni.

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
iN DE BuurTKaMEr KoM jE ElKaar TEgEN

VacaTurES Voor VrijwilligErSwErK
MEi 2011

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

• Stichting De Baat zoekt een medewerker voor de bankbus (vacaturenummer 4580)
• iVN consulentschap utrecht zoekt jeugdnatuurbegeleiders (vacaturenummer 4621)
• Stichting De Baat zoekt een gastvrouw/gastheervoor
de buurtkamer in Mijdrecht. (vacaturenummer 382)
• EHBo Diensten Nederland zoekt een materiaalbeheerder / klusman / klusvrouw. (vacaturenummer 235)
• Stichting Paraplu zoekt een gastheer/gastvrouw (vacaturenummer 265)
• Speelwijs zoekt een assistent leidster op peuterspeelzaal Ministek in Abcoude. (vacaturenummer 4222)
Voor meer informatie over deze of vele andere vacatures
voor vrijwilligerswerk in De Ronde Venen kunt u kijken op
de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. U kunt
ook contact opnemen met Dyanne van Tessel, via tel. 0297230280 (dinsdag en donderdag) of d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

TraiNiNg joNgErENParTiciPaTiE Voor
VrijwilligErSorgaNiSaTiES

ProMoTiETour
BurENDag
Bij jou iN DE BuurT!
De Nationale Burendag is een
jaarlijks terugkerend feest dat je
samen viert met je buren en de
buurt op de 4e zaterdag in september. Dit jaar vieren we Burendag op 24 september. Het
is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Douwe
Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen de Burendag
en organiseren een speciale ‘Koppen bij elkaar’ promotour
door heel Nederland in voorbereiding op de Nationale
Burendag. Tijdens die tour worden gratis tips & tools uitgedeeld die je helpen bij het bedenken en organiseren
van goede Burendag ideeën. Vanaf week 22 doen we met
ons Burendag promotieteam diverse locaties in gemeente
De Ronde Venen aan. Dan komt de promotour bij jou in
de buurt met een speciale stand, folders, tips en trucs en
natuurlijk gratis koffie. De locaties zijn: Servicepunt, Futenlaan 52 Vinkeveen en Wijkcentrum Present, Johan van Renessestraat 16 Mijdrecht. Kijk voor exacte datum en tijd op
www.burendag.nl/burendag/promotour. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annelies de Hoop, tel. 0297-230280
of a.dehoop@stichtingdebaat.nl

In de maanden september en oktober biedt het Steunpunt
Vrijwilligerswerk vrijwilligersorganisaties een training aan
om te helpen bij het vinden en binden van jongeren tussen de 16 en 25 jaar in uw organisatie. De cursus bestaat
uit 3 dagdelen rondom het inrichten van de organisatie
voor jongeren, het creëren van aantrekkelijke taken en de
begeleiding van jongeren. Interactief en met gevarieerde
methodische aanpak.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Het belang van een visie op jongeren
• Draagvlak binnen de organisatie
• Eisen die het werken met jongeren
aan de organisatie stelt
• Belevingsmarketing
• Creëren van een aantrekkelijk activiteitenaanbod
• Pubergedrag
• Verbale en non-verbale communicatie
• Fase van begeleiding
Kosten: gratis (u betaalt vooraf 100 euro, die u na het volgen
van de gehele cursus terug ontvangt). De cursus vindt plaats
op donderdagavond van 19.00-22.00 uur in de Meijert in
Mijdrecht op de volgende dagen: 22 september, 29 september, 6 oktober. Informatie/opgeven? Dyanne van Tessel via
tel. 0297-230280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl

BlijVEN BEwEgEN!

oPlicHTEr aaN DE DEur?
DE PoliTiE gEEFT TiPS
Ouderen zijn regelmatig slachtoffer van oplichting aan de
deur en helaas neemt dit in heel het land toe. Met een babbeltruc weten oplichters zich te presenteren als vertrouwenwekkende personen zoals bijvoorbeeld medewerkers
van de thuiszorg. Oplichters profiteren van de onschuld
of onwetendheid van (vaak) ouderen en weten hierdoor
vaak een pinpas of pincode te ontfutselen. Om die reden
geeft Politie Utrecht in samenwerking met Gemeente De
Ronde Venen en Stichting De Baat op donderdagmiddag
16 juni van 14.00-15.30 uur een voorlichtingsmiddag. De
politie geeft uitleg over oplichting aan de deur en tips hoe
dit voorkomen kan worden. De nadruk zal liggen op wat
men zelf kan doen om een dergelijke situatie te voorkomen. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht. Aan
deze voorlichting zijn geen kosten verbonden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Marianne White
via: 0297-230280 of m.white@stichtingdebaat.nl

De meeste sportactiviteiten kennen een zomerstop, zo ook bij Spel
en Sport 55+. Eind mei stoppen
alle activiteiten en in september
start weer een nieuw seizoen. Het
behoeft geen betoog het beter is voor het lichaam om het
hele jaar te bewegen. Het is meestal wel zo dat de mens in
de zomer wat actiever is, dan in de winter. Maar toch drie
maanden je sportactiviteit te moeten missen is wel erg
lang. Dat is de reden dat Spel en Sport 55+ een zomerfit
programma heeft. In de maand juni wordt een met aantal
activiteiten doorgegaan en zodoende het seizoen met een
maand verlengt. Ook niet-leden kunnen hier aan meedoen
aan bijvoorbeeld watergymnastiek, Swing en Sport, Spel
en Sport, want dit zomerfit programma wordt ook aangeboden in het gemeentelijk project ‘Juni Beweegt’. Sportief
Wandelen is juist een activiteit die in de zomertijd plaatsvindt en zitgymnastiek in Zuiderhof gaat de hele zomer
door. Zo zorgt Spel en Sport 55+ er voor dat men kan blijven bewegen!

Nog nooit van de buurtkamer gehoord! Dat horen we nog
regelmatig. De buurtkamers in Vinkeveen en Mijdrecht zijn
leuke ontmoetingsplekken waar 55 plussers elkaar kunnen
ontmoeten, om nieuwe contacten op te doen maar ook om
‘zomaar’ onbekenden van vroeger tegen te komen! Ook
bieden de buurtkamers de mogelijkheid om een (gratis)
kopje koffie te drinken, een spelletje te doen of om creatief
bezig te zijn.

BuurTKaMEr ViNKEVEEN
De buurtkamer Vinkeveen beschikt over een gezellige
buurtkamerhoek en heeft tevens een mooi terras met uitzocht op de ringvaart.
openingstijden: dinsdag en donderdag van
10.00-12.00 uur. adres: Tuinderslaantje 4, Vinkeveen.

BuurTKaMEr MijDrEcHT
Is ook een sfeervol ingerichte locatie, die tevens beschikt
over een ruime keuken waar 2x per week door een vrijwillig kookteam een verse warme maaltijd wordt bereid. Wilt
u een keer mee eten? Dat kan op dinsdag en donderdag,
van 12.00 tot circa 13.15 uur. U kunt diezelfde ochtend bellen om te vragen naar het menu en u daarvoor opgeven.
Dit kan door te bellen tussen 9.30-10.00 uur naar: 0297288466. Het drie gangenmenu kost 5 euro. De buurtkamer
Mijdrecht is op dinsdag en donderdag gewoon open voor
ieder en wie wil kan meehelpen met de voorbereidingen
voor het eten.
openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van
10.00-12.00 uur. adres: g. van aemstelstr. 5, Mijdrecht
Voor meer info over de buurtkamers of heeft u interesse om
vrijwilliger te worden bij een van de buurtkamers? Bel dan
op dinsdag of donderdag met coördinator Annie van Gelder van Stichting De Baat. Telefoonnummer: 06-17970016
of email: a.vangelder@stichtingdebaat.nl. Of u kunt elke
werkdag contact opnemen met Stichting De Baat: 0297230280.

MaNTElZorgSaloN 27 juNi
‘FoTolijSTjE MaKEN’
Maandag 27 juni verzorgen Ingrid Streekstra en Yvonne
van der Eijk van ‘Scrappydoe’ een creatieve workshop tijdens de mantelzorgsalon. Zij gaan met u een fotolijstje
maken aan de hand van scrap technieken. We vragen u een
oude foto van het formaat 10 x 15 cm mee te nemen waar u
een bijzondere herinnering aan heeft. Voor deze workshop
wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 3,00 p/p. Bent u
mantelzorger en woont u in De Ronde Venen, dan bent u
van harte welkom bij de mantelzorgsalon op maandag 27
juni van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Buurtkamer (G. van
Aemstelstraat 5 te Mijdrecht). U kunt zich vooraf opgeven
bij Stichting de Baat, tel 0297–230280, of per e-mail e.smit@
stichtingdebaat.nl. Zie voor meer informatie over Scrappydoe de website: www.scrappydoe.come2me.nl. Mocht u
het lastig vinden om van huis te gaan of heeft u iemand
nodig die uw zorgtaken even over kan nemen, dan kunt u
contact opnemen met een van de Servicepunten. Zij denken met u mee voor een oplossing, tel. 0297-587600.

alZHEiMEr caFé 8 juNi 2011
worKSHoP ScHilDErEN
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op
woensdag 8 juni 2011 in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen; het Café
is open vanaf 19:30 uur. Het thema van deze avond is: “Dementie en kleur” Tijdens het laatste Alzheimer café van dit
seizoen organiseren we een workshop schilderen. Onder
leiding van en in gesprek met creatief counselor Mariska
Koornneef worden er gezamenlijk twee schilderijen gemaakt die een uitdrukking zijn van wat de ziekte Dementie in ons teweeg brengt en beroert. In september zullen
deze schilderijen tijdens de Wereld Alzheimer Dag worden
verloot. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u met ons
van gedachten wisselen dan bent u van harte welkom. Er
is muziek, koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Esther
Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg, Stichting De
Baat, Kerkvaart 2, 3641EP Mijdrecht, tel. 0297-230280 bereikbaar op ma/di.

DE gEHEugENgroEP
goed voor lichaam en geest
Afspraken vergeten, voortdurend spullen kwijt, moeilijk uit
uw woorden kunnen komen? Problemen met het geheugen kan het dagelijks leven een stuk ingewikkelder maken.
Stichting De Baat is daarom begin mei ‘De Geheugengroep’
gestart. Zowel de dementerende zelf alsmede zijn of haar
partner leren bij de geheugengroep om te gaan met de gevolgen van dementie en brengt u in contact met lotgenoten. De geheugengroep bestaat uit een beweeggroep en
een gespreksgroep: Bij de beweeggroep maken we gebruik
van het effect dat bewegen op het lichaam, maar ook op
de hersenen heeft. De groep wordt begeleid door een docente van Spel en Sport. Naast het doen van oefeningen
voor het uithoudingsvermogen, spierkracht en de balans,
zorgt zij tijdens het bewegen voor extra hersengymnastiek. Dit doet ze door gebruik te maken van verschillende
materialen waarbij bij elk materiaal een bepaalde geheugenoefening hoort. Ook moeten er opdrachten onthouden
worden, die u alleen of samen met anderen doet. Bij de
praatgroep, die tegelijkertijd plaatsvindt, staat het uitwisselen van tips en ervaringen centraal. Is dit wat voor u, dan
bent u iedere 1e en 3e maandag van de maand van harte
welkom in De Buurtkamer (G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht). We starten om 15.00 uur en eindigen om 16.30 uur.
De eerstvolgende keer is maandag 6 juni. Aanmelden bij
Stichting De Baat, tel. 0297-230280, of per e-mail, e.smit@
stichtingdebaat.nl

Een kleine greep uit het
aantal hulpvragen van Maatje voor Twee:
Debbie en Pieter uit Mijdrecht zijn op zoek naar een
oppasmaatje voor Jeroen (4 jaar). Zijn moeder Debbie is door diverse omstandigheden (tijdelijk) thuis
komen te zitten. Wie (m/v) wil er op de woensdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur oppassen op Jeroen zodat moeder even kan rusten?
Mevrouw Kleijn (63 jaar) uit Wilnis heeft last van
straatvrees. Mevrouw houdt van borduren, kaarten
maken en Engelse televisieseries. Zij zou graag met
iemand willen wandelen, zwemmen of boodschappen doen.
Meneer van Veenhuizen (44 jaar) uit Mijdrecht is
depressief. Hij heeft periodes dat het goed gaat en
periodes dat het wat minder gaat. Meneer van Veenhuizen zou graag met iemand (m) willen wandelen,
fietsen, schaken, muziek luisteren en tuinieren.
De namen van de bovenstaande personen zijn gefingeerd! Bent u één van de bovenstaande maatjes?
Zie ook voor overige hulpvragen de website: www.
stichtingdebaat.nl of neem contact op met coördinator Carolien Harbers. Tel. 0297-230280 of e-mail:
c.harbers@stichtingdebaat.nl

acTiViTEiTEN Voor SENiorEN iN juNi 2011
aaNVullEND PrograMMa

VaST PrograMMa
iedere maandag

iedere dinsdag

iedere woensdag

iedere donderdag

iedere vrijdag

NiEuw
aVoNDlicHT

Kookpunt!

cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal)
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a
14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

acTiViTEiTEN
VaN DE BaaT
10.30 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee
(koepelzaal)

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek
14.00 u.
koersbal (koepelzaal)
biljarten (komzaal)
14.30-16.00 u. soosmiddag (koepelzaal)
19.00 u. film

9.30 u. gymnastiek
(komzaal)
10.45 u
beter bewegen
(koepelzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u.
klaverjassen

DriEHuiSZaal

10.30 u.
stoelgym

gErarDuS
MajElla

elke di.morgen 10.00 u.
knikkerbaan,
rummicub

ZuiDErHoF

ViNKENoorD

Maria-oorD
(BriNKZicHT)

‘s morgens
handwerken
rode Kruis (komzaal)

ong. 15.00 u.
weeksluiting

14.30-16.00 u. soos
19.00 u. muziek
9.00 u.
biljarten

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

09.30 u. handwerken
met rode Kruis
10.30 u. elke even
wo.dagen
‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. regelink

9.45 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

om de week op
wo.morgen
schilderen

10.30 u.
beter bewegen
18.30-21.00 u.
avondactiviteit

1e wo 14.00-16.00 u.
spelmiddag
2e wo 14.00-16.00 u.
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u.
bingo

14.00-16.00 u.
koersbal

middag
biljarten

10.15 u. en
14.00-16.00 u
klaverjassen

do 2 en vr 3 juni
geen ritten!

PrograMMa
PluSBuS

wo 1 juni
Tong Tong indische
Fair op het Malieveld
Den Haag
23 euro

wo 8 juni
Theehuis rhijnauwen
Pannenkoeken eten
en wandelen
10 euro

do. 12 juni
film in Maria-oord
Sister act 2
4 euro

10.00 u.
Seniorweb DrV
internetcafé

13.30 u.
aNBo-leden Soos
in de Meijert

start na de zomer
Passage Mijdrecht

oVErigE

27 juni
v/a 16.00 u.
Eetcafé het
Pruttelpotje

14.30-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

vr. 10 juni
royal Delft
De Porceleine Fles
Gratis entrée, rondleiding en 1 cons.,
13 euro

di 7 juni 14.30 u.
haringparty

elke laatste ma. v/d maand 13.30-15.30 u.
Mantelzorgsalon
in De Buurtkamer, G. van Aemstelstr. 5,

Elke do 19.00 u.
muziekavond

vr 3 juni
eucharistieviering

ma 6, 13, 20, 27 juni
10.30 u.
zingen rond de piano

wo 1, 8, 15, 22, 29 juni
10.45 u.
bewegen

vr 3,10,17, 24 juni
15.00 u.
weeksluiting

ma 6, 27 juni
spelmiddag

do 2 juni 9.45 u.
Hemelvaartsdag
Heilige mis
zo 5 juni
10.00-11.45 u.
inloopzondag

di 7, 21 juni
10-10.45 u.
rabobankbus
di 7, 21, 29 juni
15.00 u.
sjoelen

vr 10 juni
14.00-16.00 u.
rolstoelbrigade

wo 1 juni 14.30 u.
knikkerspel
do 2 juni 14.30 u.
zingen rond
de orgel

wo 1, 15, 29 juni
10.30 u.
schilderen in
tuinderslaantje

vr 3, 10, 17, 24 juni
16.15 u.
bibliotheek
week sluiting

ma 6, 20 juni 14.30 u. di 7 juni 14.30 u.
spelmiddag
haringparty
di 7, 14, 21, 28 juni wo 8, 22 juni 10.30 u.
10.30 u. knikker
zingen met
baan, rummiecub
Dhr. regeling

wo 1 juni 18.30 u.
bingo

di 7 juni 14.30 u.
officiele opening
zintuigstimulerende tuin

do 9 juni 14.30 u.
film “Sister act 2”

za 18 juni 10.00 u.
Koffie-concert met
Troupe a’dour

di.avond 7 juni
bingo

vr. 17 juni
14.00-16.00 u.
afsluiting
rolstoelbrigade

do 16 juni 14.00 u.
borrelmiddag met
ger Duikshoorn
“Keyboard”
vr 17 juni
za 18 juni 11.30 u.
Wo 15 juni 10.30 u.
Kleinste
concert
feestelijke ingebruikname nieuwe
snoepwinkelje
“Troupe a’dour”
BoodschappenPlusBus bij allround,
in graft/De rijp.
in Maria oord
daarna combi uitje alphen a/d rijn
Museum De Vergulde wagen en De aarhof Mooie tocht door de
3 euro
6 euro
Beemster 14 euro

activiteiten St. Spel
vanaf september
en Sport 55+
onze kontakt morgen
zie website: www.
spelensport55plus.nl
of bel: 06-21918353

Passage, afd.
Vinkeveen
en waverveen
Herv. Ver. Gebouw
Vinkeveen

v/a 12.30 u.
open tafel in Ger.
Majella. Opgeven
bij Zita 0297-287942 op
di. tussen 9.30-10.30 u.
(9 dagen van tevoren)

14 juni
optreden
con amore

di 21 juni
soos uur
beauty middag

21 juni
optreden christelijk
mannenkoor
immanuel

ma 20 juni 17.00 u.
uit eten in
eigen huis

di 14 juni 15.00 u.
bingo
ma 20 juni 14.00 u.
kaarten

wo 22 juni
Tuincentrum
cruquius
6 euro

Iedere 2e wo. v/d maand v/a 19.30 u.
alzheimer café in Zuiderhof

do 23 juni 10.00 u.
zingen Shalom

di 21 juni
19.00-21.00 u.
accordeonconcert
“con amore”
ma13, 27 juni
14.30 u.
quizmiddag
di 14 juni
bingo

vr 24 juni 15.30 u.
cafe Hans
za 25 juni
11.00-15.30 u.
reuni lourdes-groep

di 28 juni 9.30 u.
Decibel alle
toestellen

vr 17 juni 19.00 u.
eucharistieviering

za 26 juni 14.30 u.
spelmiddag

di 21 juni
koersbal

di 28 juni
Bayer

di 21 juni 14.00 u.
bingo

do 30 juni
14.00-16.00 u.
wim Holla
accordenist
vr 24 juni
wo 29 juni Strandimkerij ’t Schuurtje rups De Vrijheid.
in loosdrecht
langs de vloedlijn
evt met een
bij strand Ter Heijde.
boerenlunch
Afhankelijk van de
15 euro excl. lunch weersomst. 25 euro

rabobankbus: wo, oneven weken
Mijdrecht, Ger.Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen, Zuiderhof 11.30-11.45 u.
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek, Piet Heinlaan/Mijdr. Zuwe
elke di. 15.15-17.00 u.

do.ochtend 9,
do.middag
16, 23, 30 juni
boodschappen

rabobankbus: wo, even weken
Mijdrecht, Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe
elke di.15.15-17.00 u.
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Reünie 45 jaar Alkwin:
machtig, mieters, keigaaf, super!

Zaterdagmiddag 14 mei 14.00 uur. Gespannen
kijken de leden van de reüniecommissie naar
het beeldscherm met de buienradar. We houden het droog, roept Erik Spook blij uit. Okay,
we zijn er klaar voor, laat het feest maar beginnen! Door de nu nog lege tenten die het
schoolplein overkappen, schallen hits die de
45 jaar muziekhistorie weerspiegelen waarin
het Alkwin uitgroeide tot de school die het nu
is. Tegen 15.00 uur arriveren oud-personeelsleden voor de pre-reünie. “Dick, jongen, wat zie
jij er nog jong uit, werk jij soms nog? Nee, joh,
ik ben al meer dan tien jaar met pensioen. Wat
een gebouw hebben ze nu, je vraagt je af hoe
wij het ooit in die noodbouw hebben kunnen
uithouden, waarin de muizen, als we weg waren, feest vierden. Hé Riek, alles goed? Ach ja,
soms alleen een phpd’tje. Wat bedoel je?- Nou,
pijntje hier, pijntje daar”.
16.00 uur, de eerste oud-leerlingen arriveren
bij de inschrijftent. Registratiecodes worden
op de laptops ingevoerd, het systeem dat commissielid Sjors van den Heuvel heeft ontworpen, werkt prima en hij is zichtbaar in zijn element. Dit is de plek waar het feest der herkenning begint. “Hoi Annemarie, hoe is het met
jou, wat leuk om je weer te zien. Sjaak, je herkent me nog? Wat jij aan haar kwijt bent, heb
ik erbij gekregen”!
17.00 uur, het gegons van stemmen verdringt
de muziek, jong en oud vullen de tenten, hal
en aula. “Weet je nog van dat laagfeest, waarop wij geschuifeld hebben … en van die werkweek in Friesland, toen onze zeilboot vastliep
in het riet? Dag meneer Antonini, herkent u me
nog? Eh, laat me even nadenken. –Marieke! Ja, dat weet ik wel, maar ik ben je achternaam
vergeten. -Marieke Jaarsma! -Oh,natuurlijk. Ik
herinner me nog, dat jij aan het begin van iedere les eerst in een spiegeltje in je agenda
controleerde, of je make-up er wel goed uitzag”. De vreugde overheerst, maar soms is er
het verdriet over het verlies van een klasgenoot, of van een docent die hier nu niet meer

kan zijn. Maar bovenal is het alsof men dubbel,
ook voor hen, wil genieten van het Feest van
het Weerzien, een feest ook van de herkenning
van de eigen jeugd.
In het commandocentrum op het secretariaat
houdt het financiële brein van de reünie, Wim
de Groot, bijgestaan door Carla van Nieukerke en Carina van der Jagt de stand van zaken
nauwkeurig in de gaten. Inkomsten voert hij
in zijn spreadsheet in en hij zorgt ervoor, dat
betalingen die verricht moeten worden klaar
liggen in enveloppen en dat de munten voor
consumpties en catering naar de diverse balies gaan en van de diverse bars weer worden
opgehaald. Ongeveer 32 bovenbouwleerlingen
en 60 personeelsleden bemannen van 16.00
tot 24.00 uur de bars, inschrijfbalie, muntverkooppunten. Voor de kraampjes met snacks,
vegetarische producten en wokgerechtjes
drommen reünisten samen, want de lege magen gaan knorren. Commissieleden Fiona Eveleens, Willemijn Schaap, Michiel Olthof en Hessel Lingsma zorgen ervoor dat er geen stagnatie is in de aanvoer van kratten frisdrank, flessen wijn en vaten bier en dat de bars optimaal
functioneren. Het meetingpoint in het Atrium
van Banaan I, een zijvleugel, blijkt een succes.
Daar zoeken allerlei Alkwinezen elkaar op en
wordt het verleden weer heden.
“Tot over vijf jaar,” klinkt het aan het eind van
iedere reünie van het Alkwin Kollege. En wat
lijkt dat lang: vijf jaar!! Maar een ding is zeker,
de tijd staat niet stil en voor je het weet is het
2016. Het was een prachtig feest. Dat zullen
de foto’s van fotograaf Niels Blekemolen weerspiegelen, die vanaf dinsdag 17 mei de reüniesite www.alkwinreunie2011.nl sieren.
Het Alkwin wordt ouder, maar verrijst net als
de Feniks ieder jaar weer verjongd uit zijn as,
als een nieuwe lichting de school betreedt. En
iedere reünie laat weer zien dat het een school
is om trots op te zijn!
Tot over vijf jaar.
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Nieuwe locatie Spelt Bedrijven feestelijk geopend
Nieuwveen. Ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe bedrijventerrein van Spelt Bedrijven BV aan
Blokland 18 in Nieuwveen, werd op vrijdagavond 20
mei een feestelijke openingsavond georganiseerd voor
genodigden. Op zaterdag gevolgd door een open dag
voor degenen die overdag de nieuwbouw en het rijdende materieel met het machinepark wilden bezichtigen.
Tijdens de feestelijke openingsavond waren ruim 400
gasten aanwezig in een deel van de nieuwe 4.000 vierkante meter grote loods op het terrein. Die was voor dat
doel tijdelijk door Leliveld Verhuur uit Ter Aar op een
fantastische manier omgebouwd tot ontvangstzaal,
compleet met podia en zitmeubilair, geluid, bar, spe-

ciale toneelverlichting en verder toebehoren. Dat alleen al zorgde voor de nodige sfeer! Net zoals bij het
ontwerp en de bouw van de nieuwe werklocatie waren voor de festiviteiten voornamelijk locale ondernemers gevraagd hieraan hun medewerking te verlenen.
Zo verzorgde bijvoorbeeld naast de inbreng van Leliveld Verhuur het team van Antoine Post (de Meijert) uit
Mijdrecht de catering en trad Hans van Veen op als presentator. Spelt Bedrijven heeft veel klanten in De Ronde
Venen en kent bovendien talloze ondernemers die op
de een of andere manier met Spelt te maken hebben.
Een aantal daarvan heeft een bijdrage aan de nieuwbouw geleverd. Mede om die reden was het plaatselij-

ke bedrijfsleven in ruime mate vertegenwoordigd. Vanzelfsprekend gaven ook de familie en personeelsleden
van de Spelt werkmaatschappijen zelf blijk van hun belangstelling. Kortom, een betrokken gezelschap dat onder het genot van een hapje en een drankje in nieuwsgierige afwachting was van de verrassende opening zoals die was aangekondigd. Zij werden die avond niet
teleurgesteld. Behalve een spectaculair optreden van
Hans Klok en zijn artistieke team, waar tevens de openingsact in was opgenomen, konden de gasten na het
voortreffelijke buffet ook nog eens genieten van niet
minder dan Lee Towers met als afsluiting van de avond
een indrukwekkend vuurwerk!

Tien jaar bezig

10 jaar bezig
De feestavond werd ingeluid met een
openingswoord van directeur Jan Spelt
die alle aanwezigen van harte welkom
heette. De directeur schetste op zijn eigen
manier onder meer de totstandkoming
van het nieuwe bedrijf en koppelde daar
enkele wetenswaardige data aan vast. Bijvoorbeeld dat in 1989 het grondgebied
waarop (destijds) het bedrijf van Spelt was
gevestigd, aan de provincie Zuid-Holland
werd toegevoegd, waarna het behoorde
tot de gemeente Nieuwveen. Tot aan dat
tijdstip is het grondgebied van Mijdrecht
geweest. Spelt Bedrijven was eerder gevestigd een paar kilometer verderop aan
Blokland nr. 40 richting Vrouwenakker.
Het werd echter te klein voor de voortdurende expansie die het bedrijf onderging
door toenemende activiteiten op het gebied van grondverzet, milieu en in de
bouwsector. Een en ander in de breedste
zin van het woord. In 2001 werd het huidige terrein door Spelt aangekocht, maar
dat was toen nog agrarische bestemming.
Er stonden op Blokland ooit veel boerderijen die een historische oorsprong kennen en allemaal Russische namen hebben. Op dit terrein stond aan de wegkant
een boerderij met de naam ‘Smolensk’.
Die is tijdens de bouw en inrichting van
het nieuwe bedrijfsterrein gerenoveerd
en geïntegreerd in de bebouwing. Maar
dat vond pas plaats in 2009, nadat in 2007
het bestemmingsplan was veranderd. Al

Veel bezoek op open dag

met al zijn we tien jaar bezig geweest om
de nieuwe locatie te realiseren en vorm te
geven, liet Jan Spelt weten. Hij bedankte voorts allen die hebben meegeholpen
dit tot stand te brengen en vergat daarbij ook zijn broer Willem niet die een aantal jaren geleden met pensioen ging. De
huidige directeur is de grens van 60 ook al
gepasseerd maar wil nog graag een aantal jaren aan blijven als hem dat gegeven
is. Ook het voltallige personeel kreeg een
woord van dank, want die hebben er mede voor gezorgd dat het bedrijf de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Vervolgens kreeg Hans Klok de
ruimte voor zijn weergaloze wervelende show waar hij aan het eind daarvan
in het bijzijn van Jan Spelt de openingshandeling uitvoerde. Die bestond uit een
vingervlugge act met een in snippers gescheurde krant, waarbij uiteindelijk een
openingsposter tevoorschijn werd getoverd. Van het personeel kreeg Jan Spelt
om zich (met eventuele bezoekers) wat
gemakkelijker over het terrein te kunnen
verplaatsen, een elektrisch voortbewogen golfkarretje aangeboden. De avond
verliep in een gemoedelijke sfeer waar
de aanwezigen zich het voortreffelijk verzorgde buffet goed lieten smaken en genoten van de muziekband met een optreden van Lee Towers. Het geheel werd rond
half twaalf afgesloten met een vuurwerk
dat veel bewondering oogstte.

De opening kreeg op zaterdag 21 mei een
vervolg met een Open dag waar families
van werknemers en belangstellenden uit
zowel de zakelijke als particuliere markt
van harte welkom waren om vanaf 11.00
uur kennis te nemen van wat Spelt Bedrijven allemaal te bieden heeft. Buiten op het
terrein stond het materieel in keurige rijen
opgesteld dat wordt ingezet bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.
Maar ook machines die worden gebruikt
bij de afvalverwerking, zoals een puinbreker en sorteereenheden, konden worden bezichtigd. Wat iedereen opviel is de
enorme grootte van het terrein (2,5 hectare) en de ruime efficiënt ingedeelde werkhallen. Behalve de sorteerloods is er onder
meer een geïsoleerde loods voor constructiewerkzaamheden, een grote hal voor opslag van containers en een 1.750 m2 grote en prachtig uitgevoerde werkplaats
met vloeistofdichte vloeren voor het onderhoud van het wagenpark en machines,
compleet met wasstraat. Er is een ondergronds gelegen regenwater opslagkelder
met een bewateringssysteem om opdwarrelend (steen)stof met water op het terrein te binden. Daardoor kan er in een stofarme omgeving worden gewerkt. Voorts
is er een pompeiland met dieseltankstation om het eigen wagenpark van brandstof
te voorzien, maar ook een ‘weeghuisje’ met
naastgelegen weegbruggen om de lading
van grote vrachtwagens al dan niet met

Wat doet Spelt?
Spelt Bedrijven BV bestaat uit vier werkmaatschappijen met
een (vast) personeelsbestand van ongeveer 80 medewerkers.
Tot de kernactiviteiten behoren onder meer het verhuren van
afvalcontainers, het inzamelen, be- en verwerken van afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval, schoon puin, houtafval en
schoon groenafval; het uitvoeren van grond-, straat- en rioleringswerkzaamheden; het bouwrijp maken van alle soorten
grond en het eventueel aanleggen van bouwwegen; (selectieve) sloopwerkzaamheden met o.a. puinbreken in eigen beheer; bodem- en grondwatersanering en renovatie van tankstations. Tevens verhuurt Spelt Bedrijven vakkundige medewerkers, zoals schoonmakers en opruimkrachten voor bouwplaatsen. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd voor opdrachtgevers in de rondom liggende provincies maar op verzoek ook daarbuiten. In de loop van de jaren is een aantal branche gelieerde bedrijven toegetreden
tot de Spelt Bedrijvengroep, waaronder Fokker-Oomen Aannemingsbedrijven uit Bussum en Meersma BV uit Pijnacker.
Voorts begeeft Spelt zich tegenwoordig ook op de vastgoedmarkt onder de naam Spelt Vastgoed BV. In De Ronde Venen
is men actief in Mijdrecht bij de nieuwbouw van het complex
woningen aan de Grutto. Wat Spelt Bedrijven voor opdrachtgevers in de zakelijke en particuliere markt allemaal kan betekenen staat uitvoerig en duidelijk op de website www.spelt.nl
vermeld, of bel voor informatie met 0172-536130.

aanhangers te wegen. Aan weerszijden
van het terrein zijn grote schermen aangebracht zodat de buren geen last van de
werkzaamheden hebben. Voor aan de weg
zijn de uiterst moderne opgezette kantooreenheden gevestigd die qua uiterlijk fraai
aansluiten bij het historisch aanzien van de
boerderij. Wat er met de oude locatie gaat
gebeuren is nog niet bekend. Volgens een
woordvoerder wordt erover gedacht het te
verhuren. Naar schatting 2.000 belangstellenden, al dan niet met hun kinderen als
ook leden van verenigingen die door Spelt
worden gesponsord, kwamen een kijkje
nemen. Ook voor hen was prima gezorgd.
Er was een springkussen en een multifunctionele speel/sportbaan voor de kinderen,
een patat- en een poffertjeskraam, je kon
er een ijsje krijgen en in de ‘festiviteitenloods’ werd koffie, thee en meer geschonken. Wie zin had kon een broodje warme
beenham krijgen, enzovoort. Al met al
kwam niemand iets te kort bij de verzorging van de inwendige mens. Wie daar zin
in had kon ook deelnemen aan een door
Spelt georganiseerde prijsvraag. Gedurende de feestavond en de open dag zorgden
medewerkers van Spelt ervoor dat het verkeer en het parkeren op het terrein in goede banen verliep. Al met al kunnen zowel
de medewerkers van Spelt Bedrijven als alle bezoekers terugzien op een geslaagd en
goed georganiseerd openingsweekend!
Compliment!

2e katern
Engelbewaarders even terug in uithoorn

Reünie 1948/1949 van de
H. H. Engelbewaardersschool

Vakbezoekers zien kleinschalige
bouwmarkt wel zitten
Mijdrecht - Dinsdag 17 mei jl. organiseerde BouwCenter Filippo
Mijdrecht van 14.00 tot 19.00 uur
samen met buurman Gerritse IJzerwaren en dit keer ook de Van Vliet
Groep, inzamelaar van alle soorten
afval, onder de naam Bouw Center Vakbeurs voor de vijfde keer
een kleinschalige maar interessante bouwmarkt. Een en ander speelde zich grotendeels af buiten op
het parkeerterrein voor de deur
van Gerritse en Filippo in de Groot
Mijdrechtstraat. Het waren voornamelijk de toeleveranciers van beide bouwmateriaalzaken die hun
producten en nieuwe ontwikkelingen op een gezellige manier kwamen presenteren en demonstreren
in daartoe opgezette marktkramen.
Het geheel werd muzikaal omlijst,
terwijl bezoekers het nuttige met
het aangename konden verenigen
in de vorm van een hapje en een
drankje. Nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van gereedschappen en
materialen trokken de aandacht van
nieuwsgierige vakbroeders die dagelijks met deze materie van doen
hebben. Naarmate de middag vorderde nam het aantal bezoekers toe.
Het assortiment dat op deze locale bouwmarkt gepresenteerd wordt,

vindt men veelal terug in het aanbod
van beide zaken in bouwmaterialen.
Tijdens deze ruim opgezette bouwmarkt komen nieuwe producten,
gereedschappen en verder toebehoren goed tot hun recht waardoor
vakbezoekers er sneller kennis van
kunnen nemen. Die waren dan ook
tevreden met dat wat hen voorgeschoteld werd. Daarnaast kon men
bij de stand van de Van Vliet Groep
terecht voor uitgebreide informatie over het inzamelen van alle soorten afval. Kortom, net zoals in voorgaande jaren waren er veel positieve geluiden te horen over de manier
van presenteren en de organisatie
van de bouwmarkt. Dat is een compliment waard. Vanwege het succes
wil men jaarlijks de bouwmarkt in
deze vorm voortzetten.
Breed aanbod
BouwCenter Filippo Mijdrecht beschikt behalve over een assortiment bouwmaterialen en (elektrische) gereedschappen ook over
een omvangrijk assortiment houten plaatmaterialen, isolatiematerialen, wand- en vloertegels, gevelstenen, mortel, cement en sierpleister. Bij Gerritse IJzerwaren treft men
voornamelijk gereedschappen aan,

boerderij van boer Theo en boerin
Thea in Mijdrecht voor het project
‘De Koeien van Boer Jan’. Het was

Bij het mannelijk deel van de Uithoornse bevolking zal de sloop zeker gemengde gevoelens hebben
opgeroepen. Afhankelijk van het feit
of de schooltijd een plezierige was
of als een beknotting van de vrijheid werd ervaren, zullen de gevoelens van lichte melancholie of opperste vreugde geweest zijn. Op de
gehouden reünie werd er door menigeen teruggedacht aan de tijd die
hij in het schoolgebouw heeft doorgebracht, herinneringen ook aan de
sfeer op school, vermengd met de
geur, lucht en stank die de neusvleugels streelden.
Wie herinnert zich niet de hoge les-

lokalen met de bijbel- en geschiedenisplaten aan de muur, de houten
vloer waar je zo heerlijk je kroontjespen in de vloer kon laten vallen,
de twee persoonsbanken waarvan
je het schrijfblad omhoog kon klappen. Kortom, deze reünie was een
middag met toch wel enige emotie
over het weerzien met jongens uit
een ver verleden die op de drempel van de levensavond staan. Hoe
zij als zeventigers hun kindervreugde weer tot leven konden brengen
heeft hen zeer getroffen, doch bovenal veel vreugde gegeven. De
aantal verhalen en nog eens verhalen: iets om nooit meer los te laten.

De klassenfoto: Ko Bakker, Cor Blom, Ben van Klink, Jan Meijer, Wim Vermeij, Evert Poelwijk, Chris Woerden, Cor Snel,
Adriaan de Groot, Herman van Tol, Jan Vork, Ad van Zelst, Anton van Diemen, Wino van Hulzen, Ton Ouderijn, Jan Terburg, Cor Pothuizen, Jan Verhoef, Cor van Dierendonck, Henk Lakerveld.

hang- en sluitwerk en de nodige
bevestigingsmiddelen. Beide groothandels bieden op bouw- en gereedschapgebied een compleet en
uitgebreid aanbod. Van Vliet Groep
verzorgt de inzameling, bewerking
en verwerking van bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval en gevaarlijk afval. Men doet dit voor zowel de
zakelijke en particuliere markt als
voor gemeenten. Van Vliet is verder
gespecialiseerd in de verwerking
van hout. Naast het geven van adviezen op het gebied van afvalmanagement biedt Van Vliet ook projectmanagement en detachering
van medewerkers aan.
Filippo en Gerritse richten zich voornamelijk op de professionele markt,
dat wil zeggen klusbedrijven, ZZPers en kleine tot grote bouwbedrijven. Waar BouwCenter Filippo
hoofdzakelijk is gespecialiseerd in
bouwmaterialen is Gerritse dat in
ijzerwaren; zaken die in elkaars verlengde liggen. Op zich is dat laatste
niet zo verwonderlijk want beide bedrijven zijn in eenzelfde bedrijfshal
ondergebracht met daartussen een
scheidingswand. Een ideale combinatie. Toch zijn het geheel zelfstandig opererende bedrijven die bovendien alle twee deel uitmaken van
een groter geheel met diverse vestigingen in Nederland. De vakman
vindt hier alles wat hij nodig heeft.
Maar ook particulieren zijn voor bepaalde materialen die zij zoeken van
harte welkom. Ideaal daarbij is dat
men voor specifieke dingen die het
ene bedrijf niet heeft, terecht kan bij
de buurman en omgekeerd, met uitzondering van Van Vliet. Dat bedrijf
is op een geheel ander terrein actief. Niettemin versterkt men elkaars
profielen op de bouwmarkt. Naast
een omvangrijk assortiment hebben beide bedrijven veel kennis en
kunde in huis en specialisten op bepaalde gebieden. Dus ook met de
nodige vragen kan men hier terecht.
Meer weten? Bezoek de website
www.bouwcenterfilippo.nl en
www.gerritse.nl. Gerritse IJzerwaren
en BouwCenter Filippo Mijdrecht
vindt u op het industrieterrein aan
de Groot Mijdrechtstraat 37A en
37B in Mijdrecht. Openingstijden Filippo: maandag tot en met vrijdag
van 07.00 tot 17.00 uur, za. gesloten.
Gerritse IJzerwaren: maandag tot en
met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur.
Za van 08.00 tot 12.00 uur.

Groep 3 en 4 van de Hoeksteen
bezoekt ‘de koeien van boer Jan’
Mijdrecht - Woensdagochtend 18
mei gingen de kinderen van groep
3 en 4 van de Hoeksteen naar de

Uithoorn - Mede door het vinden
van een oude cijferlijst, gemaakt
door meester De Beus, ontstond het
idee van de reünie bij enige oudleerlingen van de H.H. Engelbewaardersschool.
Nog voordat de school haar pensioengerechtigde leeftijd had bereikt,
verdween de H.H. Engelbewaardersschool, de R.-K. school voor
jongens, min of meer geruisloos uit
het Uithoorns dorpsbeeld. Daarmee
verspeelde de Schoolstraat eveneens het recht op bestaan en maakte plaats voor de vooruitgang.
Thans is Uithoorn het verdwenen
oude dorp aan de Amstel.

een heel leerzame, leuke en gezellige ochtend! Tijdens de boerderijles
De Koeien van Boer Jan maakten de
kinderen kennis met boer Jan. Jan
houdt van zijn koeien en hij kent elke koe bij naam en weet precies hoe
ze zich voelen: vrolijk, boos, verdrietig of een beetje ziek. Op een dag
kan boer Jan zijn koeien verstaan.
Wat zouden ze zeggen? Leert boer
Jan iets wat hij nog niet weet? Tijdens het bezoek aan een boerderij keken de kinderen in de stal, liepen ze door het weiland om de boer
te helpen, mochten de koeien voeren, zaten op een echte tractor, vingen allerlei beestjes uit de sloot, bekeken de moestuin of deden andere
klusjes voor de boer of boerin.
Na afloop hadden de kinderen een
beeld van de boerderij, de mensen
en de dieren die er wonen. De kinderen kunnen werkzaamheden van
de boer noemen. Ze zijn zich bewust
van de betrokkenheid van de boer
bij zijn dieren.

Nest met eikenprocessierups
verwijderd in Mijdrecht
Mijdrecht - In een eikenboom in
het park De Meijert in Mijdrecht is
woensdagochtend 18 mei een klein
nest van de eikenprocessierups verwijderd. Aangezien de brandharen
van de eikenprocessierups tot lichamelijke klachten kunnen leiden
bij mensen die ermee in aanraking
komen, is snel actie ondernomen.
Een deskundig bedrijf is ingeschakeld om het nest te verwijderen. Dit
is het eerste nest dat in De Ronde
Venen is aangetroffen. Bij een reguliere boomcontrole is dinsdagmiddag 17 mei het nest geconstateerd.
Om het ongemak van de rups te beperken, is het belangrijk om in een
vroeg stadium van de ontwikkeling
van de rups in te grijpen. Het meeste ongemak ontstaat als de rupsen
volgroeid zijn. Het nest is verwijderd,
zodat de larven zich niet meer kunnen ontwikkelen en voortplanten.
De boom wordt de komende periode nauwlettend in de gaten gehouden. De omringende eikenbomen
zijn ook gecontroleerd, maar daar
zijn geen nesten gevonden.
Nesten
Nesten van de eikenprocessierups
zijn herkenbaar aan dichte spinsels
met vervellingshuidjes, brandharen
en uitwerpselen op de stam of dikke
takken van de eikenboom.
Regelmatig verwarren mensen de
eikenprocessierups met de spinselmot. Spinselmotten zijn rupsen die

op verschillende bomen en struiken
voorkomen, deze kaalvreten en met
een dicht wit zijdespinsel inkapselen.
De spinselmot komt ook voor in De
Ronde Venen. Hoewel de spinselmot vervelend is, is deze rups onschuldig en ontstaan geen risico’s
voor de gezondheid van mensen
en dieren. Ook de bomen en struiken die bedekt zijn met spinselmot,
herstellen zich weer na een periode
van circa 6 weken. Om deze rede-

nen bestrijdt de gemeente de spinselmot niet.
Als u denkt dat u een nest van de
eikenprocessierups ziet, kunt u dit
melden bij de gemeente De Ronde
Venen, via telefoonnummer 0297291616.
Meer informatie over de eikenprocessierups is te vinden in de folder
Eikenprocessierups van het RIVM
op de website van de gemeente
www.derondevenen.nl.
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Proef klassieke wijnen bij VinBeau: toegang gratis

Wijnmakers laten hun
Crus proeven bij VinBeau
Uithoorn - Over Beaujolais doen
veel misverstanden de ronde. Die
hebben vooral te maken met de jarenlange commerciële terreur rond
de Beaujolais Primeur, waardoor de
reputatie van dit klassieke wijngebied danig was aangetast. Gelukkig is komt er stukje bij beetje weer
meer erkenning voor de kwaliteitswijnen die uit deze streek komen.
Wie nog niet overtuigd is van de
kwaliteit van de wijnen uit de Beaujolais kan dit weekend uitgebreid
kennismaken met een aantal Crus.
Verscheidene wijnmakers uit Frankrijk presenteren op 27 en 28 mei
aanstaande hun jongste wijnen bij
wijnimporteur VinBeau in Uithoorn.
In ieder geval aanwezig zijn: Nicole Chanrion (voormalig présidente
van de Côte-de-Brouilly), Géraldine Ruet, Sandrine Brunel (haar man
Franck is président van de Chiroubles) en Marc Jambon. Tijdens wat
genoemd is een ‘Fête des Crus locale’, kan van alle verschillende soor-

ten Beaujolais worden geproefd.
Van een aantal Crus kan ook de
2010 editie geproefd worden. Het
jaar 2010 gaat de boeken in als ‘een
goed jaar’. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van VinBeau (www.vinbeau.nl).
Bij aanmelding via de website is de
toegang gratis.
De Crus worden algemeen beschouwd als de toppers van de
Beaujolais. In de Beaujolais viert
men ieder voorjaar het ‘Fête des
Crus’: een feest in het teken van de
10 Crus. Na een lange winter hebben de nieuwe wijnen hun gisting
voltooid en kunnen ze geproefd en
beoordeeld worden. Dit jaar organiseert VinBeau een ‘Fête des Crus
locale’, zodat ook de Nederlandse
wijnliefhebber kennis kan maken
met de allernieuwste wijnen.
Met de zomer voor de deur: wit en
rosé.
Naast de Crus du Beaujolais kan er
ook geproefd worden van de Beau-

jolais Blanc (Chardonnay), Beaujolais Rosé (Gamay), Saint-Véran en
diverse witte wijnen uit Meursault.
Witte Beaujolais, Beaujolais Blanc, is
slechts bij een klein publiek bekend.
Hij wordt gemaakt van de Chardonnay druif. De wijngaarden zijn doorgaans aangelegd op schrale grond.
De combinatie van ondergrond en
het wat andere klimaat in de Beaujolais geeft een witte wijn die niet
alleen frisser oogt maar ook frisser
smaakt dan de doorsnee Chardonnay.
De Beaujolais Rose wordt gemaakt
van de Gamay druif, waarvan ook de
rode Beaujolais wordt gemaakt. Het
is een echte rosé omdat hij wordt
gemaakt zoals het hoort, door de
blauwe schillen van de druif na bepaalde tijd uit het sap te halen. Om
die reden heeft de Beaujolais rosé
ook ieder jaar een andere kleur rosé.
De wijnen uit de Bourgogne zijn op
verzoek van een aantal klanten aan
het assortiment van VinBeau toegevoegd.
Wanneer?
Vrijdag 27 mei: 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag 28 mei: 14.00 - 18.00 uur
Waar
In het proeflokaal van VinBeau aan
de Wiegerbruinlaan 8A te Uithoorn.
Over VinBeau
VinBeau staat voor ‘mooie wijn’ en
voor ‘wijnen uit de Beaujolais’. VinBeau importeert in hoofdzaak wijnen uit de Beaujolais. Om een compleet palet aan smaken te kunnen bieden worden selectief wijnen uit andere gebieden aan het
assortiment toegevoegd, zoals uit
Meursault en Saint-Véran. VinBeau
werkt uitsluitend met onafhankelijke, ambachtelijke wijnmakers.

Het was een groot feest!

Danscentrum Colijn 35 jaar
Topavond
Wat betreft zaterdag, het was een
topavond, waarbij vrijwel iedereen
iets aan het thema had gedaan.
De glitterjasjes en jurken waren
zeer goed vertegenwoordigd.
Zelf hadden Axel en Heleen gezorgd
voor glitterhoedjes en een te gekke
bril, zodat iedereen er ‘glitter & glamour’ uitzag.
Hoogtepunt van de avond was een
speciaal optreden van de eigen
‘Toppers’ Peter, Peter en Axel, zij
brachten een medley van verschillende nummers van de Toppers. Hilariteit alom natuurlijk!

Uithoorn – Met een uitbundig glitter & glamour feest heeft Danscentrum Colijn samen met haar leerlingen zaterdag jl. gevierd dat Cees en
Stella Colijn op 1 augustus 1975 de
dansschool oprichtten in Uithoorn
en De Kwakel.
Na 2 jaar Dorpshuis in De Kwakel en
de Glazen Zaal in de Scheg in Uithoorn, werd in 1977 gekozen voor
een nieuwe plek in de Koningin Julianalaan. Daar heeft de dansschool
zo’n 10 jaar gedraaid.
In 1986 werd door Cees en Stella een eigen pand gebouwd aan de

Industrieweg. Door de unieke bouw
was het mogelijk om Rock & Rollwedstrijden (voldoende hoogte) te
organiseren, maar naast de danslessen leent het pand zich ook uitstekend voor bruiloften en partijen.
De opening in 1987 kunnen velen
onder u zich misschien nog wel herinneren. In de loop van de afgelopen 35 jaar zijn bijna alle dansvormen langsgekomen, en ook nu is
danscentrum Colijn een allround
danscentrum, Axel en Heleen vinden het heel belangrijk om een zo
breed mogelijk lesaanbod te bieden
(Kijk voor het huidige aanbod op
www.colijndancemasters.nl).

Op dit moment staan alle bezigheden in het teken van de theatershow
van de ballet- en breakdanceafdeling. ‘The Show of the Proms 2011’
zal dit jaar plaatsvinden in het HWC
in Amstelveen op 5 juni a.s.
Er zijn slechts nog een paar kaarten
beschikbaar!
Natuurlijk zijn ook de voorbereidingen voor het seizoen 2011/2012 al
weer in volle gang.

Huisvestingsprobleem Pijlstaartschool opgelost?

Het laatste woord is nu
aan de gemeenteraad
Vinkeveen - De basisscholen De
Pijlstaart en de Sint Jozefschool,
kinderopvang De Klimboom, peuterspeelzaal De Duikelaar van Stichting Speel Wijs en de gemeente zijn
het eens geworden over een complexe gebouwenruil. Met de deal
worden de huisvestingsproblemen
van De Pijlstaart opgelost. Het akkoord is gunstig voor leerlingen, ouders en onderwijzend personeel. De
Pijlstaart nam het initiatief voor de
serie gesprekken. Directe aanleiding waren de huisvestingsproblemen van de openbare basisschool.
De Pijlstaart groeit uit zijn jasje en
is op zoek naar extra lesruimte. De
gemeente heeft daarom op basis
van de onderwijswet de dependance van de St. Jozefschool aan het
Tuinderslaantje toegewezen. De Pijlstaart vindt deze locatie te ver weg
en ging op zoek naar een alternatieve plek. Drie andere (onderwijs)
organisaties, die ook bij ’t Zwanenpark zijn gehuisvest, en de gemeente waren bereid een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. Gezamenlijk zijn ze tot een
oplossing gekomen die gunstig is
voor alle betrokken organisaties.
Klimboom
Het akkoord omvat de volgende ele-

menten: De Pijlstaart breidt niet uit
in het bijgebouw van de St. Jozefschool, maar in de ruimten van De
Klimboom en van De Duikelaar. Deze twee instellingen zijn nu, vrijwel
naast elkaar, gehuisvest aan de Pijlstaartlaan, vlakbij het huidige gebouw van de Pijlstaart. De St. Jozefschool geeft het bijgebouw aan
het Tuinderslaantje terug aan de gemeente. De Klimboom koopt dit bijgebouw van de gemeente en verhuist naar het Tuinderslaantje. De
gemeente koopt huidige onderkomen van De Klimboom. De Duikelaar verhuist ook naar het Tuinderslaantje. Behalve De Pijlstaart hebben ook andere organisaties baat
bij de ruil. De Klimboom krijgt een
eigen gebouw waar geen onderwijsbestemming op rust en met voldoende capaciteit voor hun kinderopvangactiviteiten. De gemeente kan per saldo ruim 200 vierkante meters afstoten, wat een kostenbesparing betekent. Ze verkoopt
de 440 vierkante meter van de Jozefschooldependance en koopt 220
vierkante meter van De Klimboom
terug. Tegen geringere kosten wordt
dus het groeiende aantal basisschoolleerlingen goed gehuisvest.
De St. Jozefschool hoeft maar één
gebouw in stand te houden.

In de loop der jaren heeft hij diverse
hits gehad, zoals ‘Op een dag’, ‘Ka-

sie Kaas’, ‘Zeg me zeg me’ (In 2008
door Robert Leroy opnieuw ingezongen en uitgebracht) en zal ter
ere van zijn 25 jarig jubileum door
Nederland touren.

Mijdrecht - Na zijn impressie van
Newfoundland in twaalf beelden,
toont Wim Stolwerk nu actuele foto’s over deze tijd van het jaar in het
Hofland Medisch Centrum. Wim is
lid van Fotoworkshop De Ronde Venen en werkt als freelance fotograaf.
Wim Stolwerk: “Natuurlijk heeft elk
seizoen zijn eigen charme! De lente is echter wel heel apart, alles ontluikt en de natuur komt weer tot
bloei. We gaan van somber en grijs
naar veelkleurig en vrolijk. Gelukkig
wonen we hier ook in een omgeving

waar dat goed te zien is.” Voor de
expositie iser een aantal foto’s over
flora en fauna uitgezocht. Natuurlijk
zijn er ook foto’s van een grutto en
tureluur te zien, vogels die echt karakteristiek zijn voor het voorjaar. De
lente is ook het seizoen van voerende futen, meerkoeten met jongen,
bloemen zoals de maagdenpalm en
zelfs hazen. Ook hiervan zijn foto’s
te zien.
Door de droogte van de afgelopen maand hebben vooral weidevogels, zoals de grutto en de ture-

Let’s Talk over Multi Mondo

Informatie m.b.t. het cursusaanbod
vindt u op de website.
Al met al kan Dans-en Partycentrum Colijn terugkijken op zeer succesvolle, afwisselende en veelzijdige
jaren. Op naar de volgende 35 jaar!!!

Organisator Maarten Verhoef van
Stichting The Good Men: “We zijn
ontzettend vereerd dat Johnny zijn
25 jarig jubileum tour bij ons start
en weten zeker dat hij de tent op zijn
kop gaat zetten, zoals Danny Panadero dat vorig jaar ook deed.”
Naast Johnny zal ook het Brabantse
flying entertainment team de Dutch
Show Company optreden.
Deze groep staat bekend om hun
medleys en meezingers. Ze timme-

ren hard aan de weg om ook buiten de Brabantse regionen naam te
maken.
Harm maakt de line-up van de Hollandse avond compleet. Deze Uithoornaar heeft reeds zijn sporen
verdiend in menig café, sportcomplex in Uithoorn en omstreken. Uit
vele reacties blijkt dat Harm een
warme, gezellige en ongedwongen
uitstraling heeft, deze sleutelwoorden sluiten perfect aan bij de Hollandse avond.
Kaarten (15,-) zijn te koop bij
STOOP
(Zijdelwaard),
Trendclub (Oude Dorp) & online via
www.thegoodmen.nl

“De gebouwenruil biedt diverse
voordelen voor alle belanghebbenden. Tegelijkertijd is dit een prachtig voorbeeld waarbij partijen uit
de samenleving zelf de samenwerking en verandering organiseren
en de gemeente optreedt als partij die deze processen van harte ondersteunt.” Als de Rondeveense gemeenteraad op 30 juni akkoord gaat
met het plan, kunnen de gebouwen
worden aangepast aan hun nieuwe
bestemming.
Opzet is dat alle partijen het komende schooljaar (2011-2012) op hun
nieuwe plek van start gaan.

Lente-expositie in
Hofland Medisch Centrum

The Good Men strikt Johnny Le
Maire voor Hollandse avond
Uithoorn - Stichting The Good Men
heeft Johnny Le Maire weten te
strikken voor de Hollandse avond op
woensdag 1 juni in The Mix te Uithoorn.
Op de avond voor Hemelvaart treden naast Johnny ook de Uithoornse Harm, het flying entertainment team van Nederland, de Dutch Show Company, DJ Berco en DJ
Maarten Verhoef op.
De avond wordt gepresenteerd door
Marco Slinger.
Johnny begon 25 jaar geleden in het
toenmalige Rivercafé in de Julianalaan als zingende barkeeper.

Akkoord
De organisaties tonen zich zeer tevreden over het akkoord. Door ieders bereidwilligheid om mee te
werken, een bijdrage te leveren en
naar het gezamenlijk belang te kijken, zijn ze tot een oplossing gekomen die goed is gekomen voor het
totale Vinkeveense onderwijs.
Wat ze nog zwaarder vinden wegen, zo benadrukken ze, is dat het
akkoord gunstig is voor de kinderen die de organisaties bezoeken
en hun ouders. Ook wethouder Erika Spil (Onderwijs) is bijzonder blij
met het resultaat.

Mijdrecht – Alle eerdere bezoekers
en andere belangstellenden zijn van
harte welkom op maandag 30 mei
bij Let’s Talk. De activiteit, speciaal
voor vrouwen, gaat deze keer over

Stichting Multi Mondo zelf. Deze
stichting organiseert iedere laatste
maandag van de maand ‘Let’s Talk’
voor alle vrouwen in de regio. Het
doel is om vrouwen van verschillen-

Meisje gewond na val met
bromfiets
Mijdrecht - Een meisje raakte afgelopen week onwel en kwam met
haar bromfiets ten val.

Rond 11.55 uur kreeg de politie de
melding dat er een aanrijding met
letsel op de Hoofdweg had plaats-

luur, het erg moeilijk. De grond is te
hard, waardoor ze veel moeite hebben om bij voedsel te kunnen komen. De droogte en warmte werken
wel weer in het voordeel van andere
vogels zoals de koolmees en rupsen
zijn er in overvloed.
de afkomst in contact te brengen en
om zich samen te verdiepen in allerlei interessante onderwerpen tijdens lezingen of meer actieve workshops. In een ontspannen sfeer
kunnen vrouwen met elkaar kennismaken tijdens ‘Let’s Talk’ vanaf
19.30 uur. Dan gaan de deuren van
wijkgebouw Present namelijk open
voor de inloop. De workshops, lezingen of andere activiteiten starten
steeds om 20.00 uur. Deze laatste
maandag van de maand mei staat
Multi Mondo centraal. Iedereen die
er meer over wil weten, kan ontdekken welke activiteiten de stichting
al een paar jaar biedt speciaal voor
vrouwen zoals fysio fitness en verschillende zwemgroepen. Verder is
er aandacht voor veranderingen en
welke mogelijkheden er nog meer
zijn, over toekomstplannen en de
vrouwen kunnen hun eigen wensen
kenbaar maken.
Houd de lokale media in de gaten
om op tijd de uitnodiging en details te zien over komende Let’s Talk
avonden en andere activiteiten via
de stichting Multi Mondo. Kijk voor
meer informatie op:
www.multimondo.nl
gevonden. Ter plaatse bleek dat een
17-jarig meisje uit Mijdrecht met
haar scooter ten val was gekomen,
doordat zij onwel was geworden.
Passanten hadden haar gewond op
straat aangetroffen. Zij had pijn in
haar nek en benen en werd per ambulance naar het Hofpoortziekenhuis in Woerden gebracht.
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Hintdocenten verzorgen succesvolle
schoolconcerten ‘Word Wakker’
Regio - In het kader van de Week van
de Amateurkunst, en het jaarlijks muziekfeest voor basisscholen traden docenten van Kunstencentrum De Hint in
drie verschillende formaties op voor alle kinderen uit de groepen 3 en 4 van
de basisscholen in Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen.
Omdat het thema van de Week van de
Amateurkunst (WAK) ‘Word Wakker!’
was, gingen de voorstellingen grotendeels over opstaan en wakker worden.
De verschillende gebruikte instrumenten werden toegelicht. ‘De vroege vogels’, met een aanstekelijk verhaal
over een band die een hit wil scoren,
terwijl de saxofonist maar niet wakker
kan worden, bracht de zaal in vervoering. Er werd luidkeels meegezongen,
gedanst en geklapt. In de voorstelling

van ‘De Piratenband’ moet een meisje
verschillende muziekinstrumenten leren spelen om de mooie piratenhoed
te bemachtigen. Het blijkt uiteindelijk
een droom, hoewel... ze wordt wakker
met piratenhoed en dwarsfluit. Het trio
de Classico’s bracht verschillende aansprekende stukken klassieke muziek
ten gehore, waarbij en passant de geschiedenis en de kenmerken van de viool, cello en piano werden toegelicht.
In totaal hebben ruim 1900 kinderen en
zo’n 100 begeleiders de voorstellingen
bezocht. De concerten maken deel uit
van het educatief programma van de
Hint voor basisscholen, waarbij jaarlijks alle basisscholen worden bezocht
of schoolklassen worden uitgenodigd
voor een concert of workshops in de
locaties van De Hint.
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Weer succes voor Argon

Gezellige sportdag voor
leerlingen van De Schakel
Vinkeveen - Woensdag 18 mei jl.
mochten de leerlingen van basisschool De Schakel zich weer uitleven op de sportvelden van De Vinken en Hertha tijdens de jaarlijkse sportdag. Het bleef op een paar
spatjes regen na droog en het werd
een gezellige sportieve dag.
Voor de kleutergroepen was er een
parcours uitgezet op het veld van
De Vinken. Daar mochten ze onder andere blikkengooien, voetballen, zaklopen, een rondje rennen en
korfschieten
Voor de groepen 3 tot en met 8 was
het parcours weer wat zwaarder.
Met name de prestatieloop was best
vermoeiend. De kinderen moesten,
na een warming up met juf Jacqueline, één of twee rondjes van 600
meter(!) rennen om het voetbalveld. Voor de meeste kinderen was
het natuurlijk een uitdaging om een
snelle tijd neer te zetten. Ook de andere onderdelen zoals doelschieten,
hoogspringen, kogelstoten en hockeyen werden vol enthousiasme gedaan. Nadat iedereen het hele parcours had afgewerkt kregen de kinderen een ijsje. Het team en de leer-

Mijdrecht - Zaterdag 21 mei speelden de jongste enthousiastelingen van basketballvereniging Argon weer een basketbaltoernooi in
de klasse Peanuts U8 in Landsmeer.
Zoveel toernooien zijn er niet waarbij de jongste deelnemers aan kunnen meedoen en daarom was het
erg spannend of ze het succes van
de eerste keer konden evenaren.
Hun trainer en coach Hans de Groot
liet Luc van Dijk, Bob Sneiders,
Geert Jan Dierickx, Mattie Verhagen
en Marijn Kop steeds in wisselende samenstelling 3 tegen 3 spelen.
Hun eerste toernooi op vrijdag 22
april in sporthal Beukeldal in Soest
met gastheer UBALL was namelijk

lingen van De Schakel willen hierbij via de Meerbode De Vinken en
Hertha wederom voor hun gastvrijheid bedanken

Mijdrecht - Altantis D1, gesponsord door Bos meubelstoffeerderij, speelt dit veldseizoen in de gewenningspoule van de hoofdklasse.
Door veel blessures heeft het team
nog niet kunnen laten zien dat het
wel in deze poule thuishoort.
Zaterdag 21 mei was het team weer
bijna compleet, op één blessure na.
Er werd thuis tegen BEP D1 uit Purmerend gespeeld. Atlantis heeft het
grootste gedeelte van de wedstrijd
voorgestaan, maar uiteindelijk is de
wedstrijd geëindigd in een gelijkspel: 8-8
Atlantis begon scherp aan de wedstrijd. In de eerste aanval begonnen:
Sander van Diemen, Sven van Putten, Joëlle Bakker en Yara van Es. In
de eerste vijf minuten werden er drie
schoten gelost door Sander van Diemen (2x) en Joëlle Bakker, en ze gingen er alle drie in. De toon was direct gezet. Yara van Es scoorde een
doorloopbal vlak voor de vakwissel. Het andere vak bestond uit Rick
Kuijlenburg, Kevin Keijman, Amy Loman en Saskia Veenboer. Zij mochten gaan aanvallen. De stand was
4-1. Amy Loman en Rick Kuijlenburg
maakten de voorsprong groter door
allebei een afstandsschot te scoren.
BEP gaf hier nog antwoord op met
een vrije bal. Met een stand van 6-2
in het voordeel van

oensbokaal naar huis mocht gaan,
maar dit jaar viel hij buiten de top
5. Biljartvereniging Donkereind viert
volgend jaar haar eerste lustrum en
dat zal de spanning tijdens de wedstrijden alleen maar vergroten. De
insiders weten natuurlijk dat de vader van clubkampioen Cees Mooij,
Gert Mooij, tientallen jarenlang biljartminnend Vinkeveen in de greep
hield met fantastisch biljartspel.
Cees heeft het dus niet van een
vreemde!

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

De Vinken’s got talent!
Vinkeveen - De eerstvolgende jubileumactiviteit van de vijftigjarige Vinkeveense korfbalverenging
is een heuse talentenshow. Komende vrijdag wordt een tiental acts aan
het publiek geëtaleerd. De Vinken’s
got talent is een gevarieerde mu-

Jongens, gefeliciteerd met deze
prachtige prestatie. Dat belooft wat
als jullie volgend jaar wekelijks mee
gaan doen in de klasse U10.

Eerste punt binnen voor
korfballers Atlantis D1
Vasthouden
Beide teams gingen de rust in. Atlantis stond voor, met dezelfde stand
als vorige week. Het team moest dit
vasthouden. Yara van Es scoorde
een mooie vrije bal. BEP kwam wat
meer in zijn spel. Sander van Diemen
zorgde ervoor dat de voorsprong
vergroot werd tot vijf doelpunten.
De stand was 8-3. Dat was het laatste doelpunt dat Atlantis zou scoren. BEP kwam op dreef en scoorde
vijf keer achter elkaar wat de stand
twee minuten voor tijd op 8-8 bracht.
BEP kreeg in de laatste minuut een
strafworp mee. Als zij zouden scoren zou de wedstrijd alsnog verloren
gaan. BEP miste, waardoor Atlantis
het eerste punt van dit veldseizoen
heeft gehaald.
Volgende week zaterdag speelt het
door Bos meubelstoffeerderij gesponsorde Atlantis D1 de laatste
wedstrijd van dit seizoen. De tegenstander is wederom BEP. Dit keer
moet er naar Purmerend afgereisd
worden. Het team is uit op revanche om de laatste wedstrijd winnend
af te sluiten. Atlantis mag terugkijken op een heel mooi seizoen. Er zijn
twee kampioenschappen behaald in
de eerste klasse en promotie naar de
gewenningspoule van de hoofdklasse. Een prestatie om trots op te zijn!

Cees Mooij biljartkampioen
Donkereind 2010-2011
Vinkeveen - In een zinderende finale heeft Cees Mooij zich met een
ongekend hoog moyenne gekroond
tot kampioen van Biljartvereniging
Donkereind. Ondanks het feit dat
Cees Verweij vooraf de gedoodverfde favoriet was. Jan van Schie
en Cees Verweij lieten aan het aanwezige publiek zien dat zij na Cees
Mooij verdiend de 2e en 3e plaats
bij dit kampioenschap opeisten. Vorig jaar was het nog zeer verrassend
Wim van Schie die met de kampi-

erg succesvol, omdat ze toen in hun
klasse de eerste plaats hadden veroverd. Bob Sneiders werd toen ook
uitgeroepen tot de sportiefste speler
in zijn klasse! Het toernooi in Landsmeer op uitnodiging van Probuild
Lions werd wederom succesvol afgesloten.
Dit keer speelde Patric Burger mee
in plaats van Mattie en Luc. Er werden 6 wedstrijdjes gespeeld en de
jongens hadden maar 1x verloren.
Dit resulteerde in een tweede plaats!

ziekshow, die gepresenteerd wordt
door Lisette Kok en Ronald Mul.
De show is mede mogelijk gemaakt
door financiële bijdragen van de firma Van Spengen en detacheringsbureau de Haan & Martojo.

Zondag fietstoertochten
bij TTC de Merel
De Ronde Venen - Fietsclub de
Merel organiseert op zondag 29 mei
de Rabobank Toertocht. De naar de
sponsor genoemde toertocht vindt
dit jaar voor de vierde keer plaats.
Gekozen kan worden uit drie afstanden, namelijk 50, 100 en 150 kilometer.
De afstand van 50 km is uitermate
geschikt om met het gezin te fietsen. Deze route gaat via de Waver
en Abcoude naar het Gaasperpark.
Hier is een pauzeplaats om gezellig wat te eten en te drinken. Na de
stop gaat de route via Nederhorst
den Berg en Vreeland weer terug
naar Vinkeveen.
De 100 km is bedoeld voor de meer
geoefende fietsers. Deze route gaat
via Harmelen, Woerden, Woerdense
Verlaat en Zegveld naar Nieuwkoop.
Daar is voor deze afstand de stop.
Daarna gaat de route via Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Ter Aar
en Zevenhoven terug naar Vinkeveen. U fietst ook langs het mooie
natuurgebied de Groene Jonker dat
nog maar enkele jaren geleden is
aangelegd tegenover de dierenbegraafplaats.
De route van de 150 km is bestemd
voor prestatieve langeafstandsfiet-

sers. Zij rijden eerst de lus van 100
km en komen dus weer even in Vinkeveen om daarna de lus van 50 km
te fietsen. Of u nu houdt van rustig
fietsen of van lekker doorfietsen: er
is altijd wel een afstand voor u bij.
De routes lopen over rustige binnenwegen, door en langs waterrijke gebieden en landschappen van
West Utrecht en het Groene Hart.
Gestart wordt bij café de Schans
aan de Uitweg 1 in Vinkeveen.
Starttijden:
150 km: 8.00 – 10.00 uur
100 km: 8.00 – 11.00 uur
50 km: 8.00 – 12.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 eurovoor de route van 50 km en 3,- euro voor de beide andere routes.
Leden van TTC de Merel en andere fietsverenigingen betalen 1,- euro
minder. De Rabobank verzorgt voor
de deelnemers een herinnering aan
deze tocht.
Alle routes zijn uitgepijld. Dat is erg
makkelijk fietsen, gewoon de pijlen
volgen. U krijgt natuurlijk ook een
routebeschrijving mee voor het geval u een pijl mist.
U hebt onderweg alle tijd, de eindcontrole sluit om 16.00 uur.
Bij TTC de Merel is voor racefietsers
het dragen van een helm verplicht

Knappe winst Atlantis 3
Mijdrecht - Atlantis 3 speelde zaterdag 21 mei in Utrecht tegen
HKC 5. De voortekenen voor Atlantis 3 waren niet gunstig. HKC stond
op de tweede plaats in deze reserve 4e klasse en bij Atlantis ontbraken door blessures Mirjam Gortenmulder, Bert Pauw, Jan-Willem van
Koeverden Brouwer en wegens vakantie Wilma Kranenburg. Uiteindelijk kon het door Architekten- en ingenieursbureau HW van der Laan
bv gesponsorde 3e team van Atlantis toch met twee punten naar
huis: 10-11. Jan-Willem van Koeverden Brouwer nam in plaats van trainer/coach Harold Taal de honneurs
waar als coach.
In de aanval begonnen: Arjen Markus, Pleun Neurink, Ilse Stolk en de
zwangere Sandra Pronk. De verdediging werd gevormd door Bas Bogaard, Barry van der Waa, Leoniek
van der Laan en Lisanne Reurings.
HKC Utrecht startte sterk. Via 1-0 en
2-0 kon er bij een achterstand van
4-1 van een korte ingelaste drinkpauze worden genoten. Bas Bogaard kon aanvankelijk als enige
via een goed genomen vrije bal een
weerwoord bieden.
Na de drinkpauze lukte het tot de
rust toch nog bij te blijven via een
afstandschot van Barry van der Waa
en een snelle doorloopbal van Lisanne Reurings: 5-3.
Het was warm in Utrecht. Beide
ploegen hadden er last van. Toch
waren het de Mijdrechtenaren die
het best bestand waren tegen de
warmte. Na de rust werd HKC bij-

gehaald en zelfs voorbijgestreefd tot
5-6. Direct vanaf het fluitsignaal was
het namelijk Atlantis dat sluw scoorde door Sandra Pronk met het vaak
beproefde ‘spekkie’.
Dit doelpunt werd gevolgd door afstandschoten van Leoniek van der
Laan en Barry van der Waa. Kort
daarna werden Bas Bogaard en
Leoniek van der Laan gewisseld
voor Steven Gortenmulder en Nancy Kroese. Alle invallers bleken de
ploeg een goede dienst te bewijzen. Er brak een spannende periode aan, waarin beide ploegen bleven scoren. Voor Atlantis scoorden
Pleun Neurink en tweemaal Arjen
Markus: 7-9.
In de eindfase wist Atlantis met
moeite toch de voorsprong te behouden ondanks drie tegendoelpunten van HKC. De overwinning
werd veiliggesteld door schoten van
Ilse Stolk en Barry van der Waa. De
uitgelaten HW van der Laan equipe
kon door de 10-11 overwinning terug naar Mijdrecht om vaste trainer/
coach Harold Taal te verrassen met
de twee punten.
Op zaterdag 28 mei speelt Atlantis 3 zijn laatste wedstrijd om 11.00
uur thuis tegen Woudenberg. Deze
wedstrijd wordt voor een paar mensen meteen de laatste wedstrijd bij
Atlantis. Nadat Serge Kraaijkamp al
eerder was gestopt nemen dan nu
Jan-Willem van Koeverden Brouwer, Mirjam Gortenmulder en Leoniek van der Laan helaas afscheid
van korfbalvereniging Atlantis.

Eva Vergeer turnt in
districtsfinale divisie 4

Mijdrecht - Zaterdag 21 mei werden in Beverwijk de districtsfinale
divisie 4 geturnd. Eva Vergeer had
zich, als enige GVM turnster, middels de regiofinale weten te plaatsen voor deze districtsfinale, op zich
al een hele prestatie !
In de mooie sporthal van Beverwijk
begon voor Eva om 09.00 uur haar
wedstrijd. Balk was het eerste toestel voor Eva, een lastig toestel om
de wedstrijd mee te beginnen. Haar
oefening ging goed maar helaas bij
de koprol viel Eva van de balk. Op
naar de vloer. Die was mooi en heel
fijn om op te turnen. Een klein foutje bij de landing van de radslag en
een foutje bij de rol achterover. Bij
de sprong liet Eva een mooie sprong
zien en dat voelde goed !
Ook bij haar laatste toestel, de brug,
ging het prima. Er werd heel streng
gejureerd in deze grote finale en dat
was terug te zien in de behaalde
punten. Uiteindelijk kreeg Eva voor
haar balk een 10,450, op vloer een
11,700, op sprong een 12,000, dat is
tot nu toe haar hoogste aantal punten op sprong !, en voor haar brug-

oefening behaalde zij 11,800. Totaal
behaalde Eva 45,950 punten en dat
was goed voor de 32ste plaats.
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men of waterpolo heeft de Amstel
de opleidingen –en dus ook de diploma’s- meer daarop toegespitst.
Dat wil zeggen dat de nadruk is komen te liggen op de Amstel-diploma’s 1 tot en met 5 voor de basis en
vervolgens de zwem- en waterpolobrevetten als vervolg. Voor die kinderen die toch ook willen blijven afzwemmen voor de meer algemene
NRZ-diploma’s heeft de Amstel ervoor gekozen één- of tweemaal per
jaar een aanvullende opleiding en
dus ook afzwemmen te verzorgen
voor die diploma’s. Vorig jaar is gekozen voor de Aqua-sportief diploma’s, deze keer voor de Zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3.
De onderstaande leden gaven zich
op om de aanvullende trainingen te
volgen en hebben afgelopen zaterdag met succes afgezwommen:

Afzwemmen voor Zwemvaardigheid bij De Amstel
Regio - Afgelopen zaterdagmiddag
hebben alle deelnemers aan het afzwemmen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3 hun diplo-

ma behaald.
Sinds de opening van het nieuwe
Veenweidebad vorige jaar juni is
Zwem- en polovereniging De Am-

stel overgestapt naar een iets andere manier van opleiden. Door al
vanaf jongere leeftijd gerichter op
te leiden richting wedstrijdzwem-

Zwemvaardigheid-1: Remke Verwoerd, Mylene Posdijk, Elke Sannes,
Noah Kuystermans, Jikke ten Cate,
Valerie Otten en Aisha Bank.
Zwemvaardigheid-2: Lina Kruijswijk
en Jayden Alde.
Zwemvaardigheid-3: Ilse Kruijswijk,
Mike van der Bijl, Anouk Pappot en
Esmee Pappot.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Geïnteresseerd wat de Amstel jou
allemaal te bieden heeft, of alleen
maar naar de foto’s kijken? Ga dan
naar www.zpv-de-amstel.nl .

P.V. Rond de Amstel

Theo Kuijlenburg wint
vlucht Morlincourt/Noyon
Regio - Zaterdag stond de tweede
Midfond (midden afstand) vlucht op
het programma, dit keer vanuit de
Franse plaats Morlincourt/Noyon.
Eigenlijk is het Morlincourt, maar
waarschijnlijk door een samenvoeging van twee plaatsen tot een gemeente wil men waarschijnlijk geen
naamsverandering, dus noemt men
het zoals boven omschreven Morlincourt/Noyon.
Donderdagavond werden 460 duiven ingebracht voor deze vlucht,
de
weersvooruitzichten
waren
goed, dus het moest wel een mooie
vlucht worden. Zaterdagmorgen
was het op het oog prachtig weer,
maar overal in Nederland, België en
Frankrijk waren flinke mistgebieden aanwezig, ook op de losplaats
waar de duiven stonden. Er moest
tot 09.15 uur gewacht worden alvorens de duiven aan de thuisreis van
gemiddeld 322 km konden gaan
beginnen. Om 12.56.39 uur klokte Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek
de eerste duif van de vereniging, en
zijn duif maakte een snelheid van

1458,476 meter per minuut ofwel
87½ km per uur. Henk Snoek uit De
Kwakel werd 2e en Cor van Bemmelen uit De Hoef 3e. Martin v.d. Hoort
werd 1e in de B-Groep.

Slap
KDO begon slap aan de wedstrijd
en kreeg in de 10e minuut duidelijk een koekje van eigen deeg. Na
een te zachte terugspeelbal van een
Kwakelse verdediger kon de spits
van ‘s-Graveland de bal vrij aannemen en de bal achter doelman Peter
Onderwater tegen de touwen schieten, 1-0. Een forse domper voor de
Kwakelaars maar op dat moment
zeker niet onverdiend te noemen.
KDO probeerde daarna terug in de
wedstrijd te komen, maar tot uitgespeelde kansen leidde dit helaas
niet. Vrije trappen en hachelijke situaties voor het doel van ‘s-Graveland, maar gescoord werd er niet.
Vlak voor rust mochten de Kwake-

De Kwakel - Na 10 speelavonden is
er een einde gekomen aan de laddercompetitie van de BVK. Er rest
hen nog een slotavond en dan zit dit
seizoen er al weer op, een seizoen
met hoogte- en dieptepunten op
zowel het kaartvlak als op het persoonlijke vlak.

Uitslag
Morlincourt/Noyon
460 duiven - 19 deelnemers.
Th. Kuijlenburg
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
Bosse & Zn
W. Wijfje
Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
M. v.d. Hoort
R. den Boer

Een aantal van de leden heeft met
ernstige fysieke problemen te maken (gehad) en daarbij vergeleken
is een incidentele superscore of ‘zeperd’ tijdens een bridgeavondje feitelijk maar bijzaak.

Mijdrecht - De jongens van Argon
F3 kunnen terugkijken op een zeer
geslaagd seizoen. Het team werd
gedurende de winterstop samengesteld uit spelers van de “Champions League”, Argon’s interne competitie. De uitdaging was om het
in het voorjaar op te nemen tegen
teams die in veel gevallen al sinds
september samenspeelden. En met
een combinatie van snelle spitsen,
robuuste verdedigers en een betrouwbare keeper lukte dat uitstekend! Zowel in de oefenwedstrijden
als in de competitie werd er veel gescoord en vielen er weinig tegendoelpunten. Onder leiding van de
coaches Elroy Baas en Marlin Bot
werden de meeste wedstrijden dan
ook ruim gewonnen.
Nu de competitie ten einde is, heeft
het team ook deelgenomen aan verschillende toernooien en ontpopte
zich daar als echte Cupfighter! Zo
speelden de jongens op 15 mei op
het zonnige en uitstekend georganiseerde eigen Argon toernooi. Na
zwaarbevochten overwinningen op
teams uit Amsterdam, Uithoorn en
omstreken, behaalde Argon F3 daar
de eerste plaats en kon het de beker in ontvangst nemen. Afgelopen weekeinde werd er vervolgens
deelgenomen aan het toernooi in
Nieuwkoop. De jongens moesten
er vol tegenaan in een zware poule,
maar lieten zich weer van hun beste
kant zien. Helaas werd er één wedstrijd verloren, maar met een welverdiende tweede plaats kan het
team terugkijken op opnieuw een
uitstekend resultaat.

Op de foto, boven: Tim Waning, Guy Veenhof, Skip Wagenaar, Chahid Chakroun. Onder: Hero Schulein, Gyani Manuel, Lucien Löwe, Max Kroon, Kalle Ledegang

De Kwakel - Na de prima 5-1 uitoverwinning van vorige week tegen
Nederhorst, speelde KDO 1 vanmiddag haar eerste wedstrijd in de
felbegeerde nacompetitie voor het
lijfsbehoud in de derde klasse. In
een poule met vijf ploegen wordt
er gestreden om twee plekken in
de derde klasse. De tegenstanders
van KDO zijn als volgt: ‘s-Graveland,
Purmerend, Velsenoord en Zwaluwen Utrecht. Twee keer spelen de
Kwakelaars uit en tweemaal thuis.
Afgelopen zondag speelde het eerste in en tegen ‘s-Graveland. ‘s-Graveland, de nummer twee uit de vierde klasse E, kon net als KDO-hoofdtrainer Ron Langhout beschikken
over een nagenoeg volledige selectie. Diverse Kwakelse spelers waren
afgelopen weekend wel volop actief als teamleiders bij het jaarlijkse
Sport en Spel voor de basisschoolkinderen op het sportpark van KDO.

laars blij zijn dat een inzet van de
linksbuiten van ‘s-Graveland op de
paal stuitte.
Laag niveau
In de tweede helft eenzelfde spelbeeld, waarbij ‘s-Graveland steeds
beter in de wedstrijd wist te komen.
Te veel bepalende KDO-ers wisten
hun niveau van de afgelopen weken
niet te halen, waardoor de ploeg
vanzelfsprekend in het nauw werd
gedrukt.
Trainer Ron Langhout probeerde door het inbrengen van Patrick
Schijff, Sjors Kas en Rick Kruit het tij
te doen keren, maar niks bleek minder waar. In de 75e minuut besliste ‘s-Graveland de wedstrijd definitief na een goed uitgespeelde aanval, 2-0. Dit werd uiteindelijk ook de
einduitslag.
Enig lichtpuntje was dat KDO de afsluitende penalty’s wel wist te winnen, waardoor erbij een gelijke klassering (plus doelsaldo) aan het einde van de reeks KDO voor ‘s-Graveland zou eindigen.
In de andere wedstrijd in de poule won Purmerend uit met 5-1 van
de volgende tegenstander van KDO,
Zwaluwen Utrecht.
Daarbij aangetekend dat de laatste
man en spits van Zwaluwen een rode kaart kregen. Volgende week zal
KDO echter uit een geheel ander
vaatje moeten tappen dan tegen ‘sGraveland, anders doet het zichzelf
absoluut tekort.
De wedstrijd begint aanstaande
zondag om 14,00 uur aan de Vuurlijn.

Laddercompetitie bij Bridge
Vereniging De Kwakel afgerond

In de Afdeling Noord-Holland werd
Theo 24e van 13.603 duiven die in
concours stonden, en Henk 40e. In
Rayon F waar 2880 duiven in concours stonden werd Theo 14e, Henk
20e, Cor 52e, Bosse & Zn uit Uithoorn 67e en Wim Wijfje uit De
Kwakel 93e. Wederom mooie prestaties voor P.V. Rond de Amstel.

Argon F3 na goed seizoen
nu ook Cupfighter

Matig KDO 1 onderuit in
eerste nacompetitiewedstrijd

Het team gaat na de zomerstop voor
een deel verder als Argon F1 en voor
een deel als Argon E4 en zal dan ongetwijfeld nog regelmatig van zich
laten horen.

Een aantal leden zal BVK volgend
seizoen niet meer terugzien, een
aantal paren zal aan partnerruil
doen en er zullen ook wel wat nieuwe leden welkom geheten worden
bij de start van het nieuwe seizoen
in september, een jubileumseizoen
voor de BVK vanwege het 25-jarig
bestaan.
Terug naar de laddercompetitie.
Die is dit seizoen winnend afgesloten door Dick Elenbaas en Andre Verhoef met een gemiddelde van
57,43%.
Zij hebben van het begin af aan
de ranglijst aangevoerd en tot deze slotavond was hun laagste score 53,75%. Met de overwinning feitelijk al op zak was de concentratie
op deze slotavond blijkbaar niet optimaal, want hun score bedroeg nu
slechts 45,42%. Al met al zijn zij natuurlijk de terechte winnaars.
Wim en Rita Ritzen eindigden net
als in de parencompetitie op de 2e
plaats en de top 3 werd gecompleteerd door Han Mann en Ria van
Zuylen.
Opvallende namen in de top 10
zijn die van Jan en Hennie van der
Knaap, die een gemiddelde bijeen
kaartten van 51,5% en zich daarmee

dus tussen de ‘gevestigde namen’
terug vinden. Een puike prestatie !
Top 3
A-lijn
De top 3 in de A lijn van deze avond
bestaat uit Han Mann en Adrie
Voorn (1e met bijna 63%), Leny
Heemskerk en Agnes de Kuyer (2e
met bijna 62%, bravo dames, en Jan
en Hennie van der Knaap (3e dus
met ruim 57%).
Atie en Wan Overwater werden 12e
in een lijn van 12 paren.
B-lijn
In de B lijn eindigden Anneke Karlas en Jaap Verhoef het seizoen zoals zij dat ook begonnen waren en
dus met een 1e plaats (werd ook
wel weer eens tijd) met 59,58%. Zij
werden gevolgd door 2 damesparen
met een zelfde score (57,5%) en wel
Toos Boerlage-Corrie van der Peet
en Eefke Backers-Marianne Kamp.
Met toch nog meer dan 40% treffen
we hier Emmy en Gerard van Beek
op de 12e plaats.
C-lijn
n de C lijn de topscore van de avond
en die werd genoteerd door Mayke
Dekker en de duidelijk weer fitte Ellen de Jong met 63,33%. Helen Conijn en Ineke Hilliard sloten dit seizoen sterk af met 60,42%, goed voor
de 2e plaats en de laatste vermeldenswaardige positie, die van de
nummer 3 in deze lijn was voor Ria
Bulters en Ans Nieuwendijk met
56,67%. Duidelijk deze avond dus
voor de damesparen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Gezellige fietspuzzeltocht
op Hemelvaartsdag
Wilnis - Donderdag 2 juni a.s. kunt
u met het hele gezin meedoen
aan een gezellige fietspuzzeltocht
ten bate van het gemeenteproject
UMOJA = Samen één, hulp aan de
bewoners van de krottenwijken in
Nairobi.
Tussen 13.30 en 14.30 uur kan gestart worden bij de Roeping aan de
Kerkstraat 12 in Wilnis.
De route is ongeveer 25 km lang en
onderweg is, om even bij te komen,
een gezellige pitstop ingericht waar
koffie/thee/limonade en versnape-

ringen te koop zijn. Onder degenen die alle antwoorden goed hebben ingevuld wordt een heerlijke
taart verloot. Deze wordt binnen De
Ronde Venen thuisbezorgd. Deelname kost 2,50 euro per persoon maar
maximaal 7,50 euro per gezin. Wanneer op 2 juni de weersomstandigheden zodanig zullen zijn dat fietsen
geen plezier is, wordt de fietspuzzeltocht verplaatst naar tweede pinksterdag, 13 juni. Bewegen is goed
voor de gezondheid en u steunt tevens een goed doel.
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HVM hockeyjongens C1
pakken felbegeerde dubbel
Mijdrecht - Het is de jongens C1
van HVM na een zwaar seizoen gelukt: kampioen worden in de zaal
én op het veld. Vorige week al werden ‘de mannen van de C’ officieel
kampioen, maar afgelopen zaterdag werd de laatste wedstrijd tegen
aartsrivaal Kraaien (ook in de zaal

een grote concurrent) knap met 2-1
gewonnen. Een prachtige afronding
van een bijzonder seizoen.
Coach Erik-Jan van Tol: “Het team is
dit jaar enorm gegroeid. Zowel hockeytechnisch, maar vooral ook als
groep. Ze vechten voor elkaar en
gaan er elke training vol voor. Het is

echt een superprestatie dat zij kampioen zijn geworden in de zware 1e
klasse!”
De jongens zijn, net als de andere kampioenen van HVM, afgelopen zaterdag gehuldigd tijdens de
gezellige seizoensafsluiting op de
nieuwe tribune van het clubhuis.

Hertha begint nacompetitie
goed door UNO te verslaan
Vinkeveen - Hertha is de nacompetitie om promotie naar de derde
klasse goed begonnen door UNO in
Hoofddorp met 0-3 te verslaan. Een
sterke eerste helft zorgde voor een
comfortabele 0-2 voorsprong, waarna in de tweede helft de zege werd
veiliggesteld.
Hertha had zich in de weken voor
de nacompetitie goed voorbereid,
daarnaast keerden aanvallers Wessel Mayer en Jorg Landwaart weer
terug van blessures. Hertha ging furieus van start en na 20 seconden
had de ploeg al een grote kans op
de voorsprong. Mayer draaide handig weg van zijn tegenstander en
vond Landwaart, de inzet van de
spits ging echter rakelings naast.
Na 25 minuten spelen kwam Hertha
toch op voorsprong. UNO verspeelde onder druk van, de goed spelende, Thomas Liesveld de bal en Landwaart verraste de keeper in de korte
hoek, 0-1. Na de voorsprong creëer-

de Hertha nog een aantal kansen,
maar een tweede doelpunt bleef uit.
Kort voor rust verdubbelde Hertha
de voorsprong. Tim Bendermacher
opende prachtig op Mayer, die de
bal beheerst in de verre bovenhoek
schoot, 0-2.
Heer en meester
Na rust veranderde het spelbeeld.
Waar Hertha in de eerste helft heer
en meester was, had het in de openingsfase na rust moeite om weer
in het spel te komen. Aan de bal
waren de Vinkeveners te onrustig
en het spel werd onverzorgd. UNO
ging met vier aanvallers spelen om
de druk op de Hertha verdediging te
vergroten en ging op zoek naar de
aansluitingstreffer. Tot echte kansen leidde dit niet, want de verdediging met Dennis van den Broek,
Lars Overzee, Tim Bendermacher en
Jerry Remmers stond uitstekend. In
de counter kon Hertha nog gevaar-

lijk worden, maar de ploeg kon het
niveau van de eerste helft niet meer
halen. De thuisploeg werd nog één
keer echt gevaarlijk, de middenvelder haalde van de rand van het strafschopgebied hard uit, maar Wouter
Moen redde knap. Een kwartier voor
tijd gooide Hertha de wedstrijd definitief in het slot. Landwaart werd de
diepte in gestuurd, zette een verdediger opzij en schoot de bal langs de
uitkomende keeper, 0-3.
Door de overwinning doet Hertha goede zaken in de nacompetitie.
DEV Doorn won op bezoek bij HMS
in Utrecht, de tegenstander van zaterdag, met 2-4. SVM Maartensdijk won thuis van Cobu Boys. Voor
Hertha is het zaak om aanstaande
zaterdag een goed vervolg te geven aan de goede start op weg naar
promotie.
Hertha speelt zaterdag thuis tegen
HMS, de wedstrijd begint om 14.30
uur op Sportpark de Molmhoek.
al het leren van hoe het spel verloopt moet je in de toernooien leren
en ervaren. Op zaterdag werd de
eerste wedstrijd kansloos verloren,
maar de 2e en 3e werden gewonnen met 6-2 en 4-1. Het scorend
vermogen van het team was verrassend te noemen en er werd soms
goed positie gekozen voor het doel
waardoor er kon worden gescoord.
Zondag was een zware dag en kon
er maar een wedstrijd worden gewonnen met 5-3. Uiteindelijk is het
team 3e geworden in een poule van
vijf. Vier wedstrijden gingen verloren
en drie werden er gewonnen.

Kanopolo valt in de prijzen
De Ronde Venen - De teams van
KVDRV zijn afgelopen weekend
in de prijzen gevallen. Het A team
heeft de 2e plaats behaald en het
jeugdteam is 3e geworden.
De beide kanopoloteams van Kanovereniging De Ronde Venen hebben prima gepresenteerd tijdens het
kanopolotoernooi in Zoetermeer.
Vooral voor het jeugdteam was dit

bijzonder omdat dit de eerste wedstrijden waren die het team heeft
gespeeld.
Er kon in Zoetermeer gespeeld worden tegen teams van gelijke leeftijd
en/of ervaring. De poule was voor
beginners en jeugd. Na weken van
training kon het team voor het eerst
zijn krachten meten in een wedstrijd. Dat is toch anders en voor-

‘Juni Beweegt’: start maandag 6 juni

Grootse opening in Willisstee!
De Ronde Venen - Op 6 juni starten om 10.00 uur de eerste activiteiten van Spel en Sport in de actie JUNI BEWEEGT en dat mag niet
onopgemerkt voorbij gaan. Er wordt
een grote gezamenlijke warming up
gegeven, waarbij de wethouder van
sport, mevrouw Ingrid Lambregts,
de officiële opening voor haar rekening zal nemen. De Rabobank
zorgt voor een leuke attentie voor de
deelnemers. Op dat tijdstip starten
in de Willisstee te Wilnis, drie verschillende activiteiten van Spel en
Sport. In de sporthal Spel en Sport
circuit, in de culturele zaal Swing en
Sport en buiten gaat Sportief wandelen van start. Voor elk wat wils,
maar wat houden deze activiteiten
nou precies in? Bij het Spel en Sport
circuit worden verschillende sporten aangeboden, zoals o.a. volleybal,
badminton en tafeltennis. Men kan
zelf kiezen waaraan men meedoet
en op gezette tijden wordt er gewisseld. Bij Swing en Sport gaat het er
heel anders aan toe, daar wordt bewogen op muziek uit de jaren 60, 70,

80 maar ook latin en rock’n roll komen aan bod. Het accent ligt hier
niet op hoe goed men kan dansen,
maar lekker bewegen op leuke muziek. Sportief wandelen is een wandeltraining, er wordt o.a. gewerkt
aan techniek en conditie, lekker
buiten in de frisse lucht. En dat is
dan alleen nog maar de maandagochtend. Spel en Sport biedt ook
andere activiteiten aan. De Sportief
Extra les is bedoeld voor mensen die
het iets rustiger aan willen doen en
Super Sportief voor mensen die juist
nog lekker fit zijn en wel van aanpakken houden. Of wat dacht u van
oefeningen in het warme water van
het Veenweidebad tijdens Watergymnastiek. Houdt u meer van een
dansje, dan start er op maandagmiddag Line-dance voor beginners.
En op woensdagmiddag zet Spel en
Sport de badminton velden op in de
Willisstee. Het gehele programma
vindt u op
www.spelensport55plus.nl onder de
nieuwsrubriek of bel 06 14807130.
Allemaal leuke activiteiten, waar-

Team A – 2e plaats
Op zaterdag behaalde het team drie
forse overwinningen en werd 1e in
de poule. Daardoor mocht er op
zondag in de winnaarspoule worden gestreden.
Ook hier werden alle wedstrijden
gewonnen, maar niet meer met grote cijfers. Alle drie de wedstrijden
werden met 2 punten verschil gewonnen. Het wedstrijdschema had
in de laatste ronde een finalewedstrijd tussen de nummers 1 en 2
uit de poule. De tegenstander van
KVDRV had de mazzel van een langere rustperiode. KVDRV moest
vrijwel direct na haar laatste wedstrijd weer aantreden voor de finale.
Na twee dagen zat iedereen er een
beetje doorheen.
Dit was te merken in de wedstrijd en
wat in de vorige wedstrijden goed
ging liep nu minder. De wedstrijd
tegen DKV Euros ging met 0-4 verloren, terwijl men in de poule nog
had gewonnen van dit team.
Daarmee werd de 2e prijs behaald.
Een mooi resultaat te noemen en
het was de eerste keer dat er een
prijs mee naar huis werd genomen.
uit het nog moeilijk kiezen zal worden… En dat is nou precies de opzet van Juni Beweegt. Men kan
eens wat sporten uitproberen voor
een kleine bijdrage per keer. De
hele maand juni valt er iedere dag
wel iets uit te proberen bij de vele
sportaanbieders in De Ronde Venen. Wandelen, fietsen, zwemmen,
allerlei sporten, maar ook meditatie en weerbaarheid. Te veel om op
te noemen. In diverse publicaties is
het hele programma gepresenteerd.
Zie ook de website
www.sportinderondevenen.nl. Het is
niet altijd leuk om in je eentje aan
iets nieuws te beginnen. Je moet
ergens alleen op afstappen en dat
is niet gezellig. Nieuw dit jaar is de
mogelijkheid om een beweegmaatje te scoren.
Geef op (via het aanmeldformulier
van Juni Beweegt of website) wat
uw interesses zijn en er is vast wel
iemand die ook graag samen op
stap wil om ergens een les te volgen. Gemeente De Ronde Venen
doet er alles aan om de inwoners in
beweging te krijgen of te houden.
Spel en Sport hoopt in ieder geval
op een grote opkomst bij de ‘openingsceremonie’ op 6 juni.

De Vinken houdt het spannend
Vinkeveen - Het eerste achttal van
De Vinken deed afgelopen zaterdag
opnieuw goede zaken. Na een spannende eerste helft en een stroef begin van de tweede helft was De Vinken tegen het Nijkerkse Sparta het
laatste kwartier oppermachtig. Met
13-9 werden opnieuw twee punten
bijgeschreven.
Gelijk op
Fred Straatman kon ook deze week
nog niet beschikken over de geblesseerde Helene Kroon. Opnieuw was
Melanie Kroon haar vervangster. Zij
begon met Mariska Meulstee, Peter Koeleman en Peter Kooijman in
de aanval. Al direct was Peter Kooijman met een fraaie doorloper zijn
directe opponent te snel af. Vervolgens duurde het even voor dat Melanie Kroon met een omdraaibal de
stand naar 2-0 tilde. Daarna schoot
Nijkerk even met scherp. Vinken’s
tweede aanval met Charita Hazeleger, Joyce Kroon, Kelvin Hogeboom
en Rudy Oussoren moest met lede ogen toezien dat twee afstandsschoten van Sparta de stand weer
gelijk trokken: 2-2.

Doeltreffend samenspel tussen Peter Koeleman en Mariska Meulstee
leverde de thuisploeg een nieuwe
voorsprong op, maar vanaf de stip
kon Sparta opnieuw gelijk maken.
Een afstandspoeier van Kelvin Hogeboom en een keurig benut kansje van Rudy Oussoren brachten de
marge weer op twee. Voor de bezoekers uit Nijkerk reden voor een
versnelling. Tien minuten later keken de Vinkeveners tegen een achterstand aan. Maar het bleef gelijk
op gaan, want ook dit was slechts
voor even: Charita Hazeleger werd
foutief afgestopt en de toegekende strafworp wist zij keurig te benutten. Peter Kooijman maakte voor
rust nog 7-6.
Opgedroogd
Direct na rust verzilverde Mariska
Meulstee een vrije bal. Daarna haperde de Vinkeveense scoringsmachine. Sparta kwam wederom naderbij en nam voor heel even weer
het initiatief.
Acht minuten later, na twee strafworpen en een omdraaibal stond
de thuisploeg weer op achterstand:

8-9. Vreemd genoeg was nu de scoringskracht van Sparta volledig opgedroogd. In de resterende vijfentwintig minuten zat het de Nijkerkers niet mee. Diverse kansen werden nipt gemist. De Vinken echter
kwam weer terug in het ritme. Achtereenvolgens Mariska Meulstee
(van zes meter), Charita Hazeleger
(strafworp), Rudy Oussoren (na een
fraai uitgespeelde aanval), nog eens
Mariska (vrije bal) en vlak voor tijd
Peter Kooijman (van afstand) tilden
de eindstand naar 13-9.
Deze overwinning leverde De Vinken opnieuw twee belangrijke punten op. Inmiddels is Fiks in de poule kampioen geworden en Achilles
gedegradeerd. De nummers twee
tot en met zeven staan op drie punten onderlinge afstand. Alle zes de
teams kunnen nog degraderen of
tweede worden. Komende zaterdag
speelt De Vinken uit tegen Woudenberg en de week erop thuis tegen
Vriendenschaar. In een poule waar
buiten de kampioen en de degradant iedereen van iedereen wint is
helemaal niets zeker. Het blijft voor
De Vinken dus uitermate spannend.

Meiden van C1 HSV handbal kampioen!
De Hoef - U leest het goed, vorig
jaar waren deze meiden al veldkampioen en ook in 2011 zijn de dames
uit De Hoef goed bezig. Zaterdag 21
mei speelde meisjes C1 hun laatste
competitiewedstrijd tegen de Legmeervogels C2 in Uithoorn.
Een zeer vroege wedstrijd met zeer
uitgeslapen meiden en heel veel
zon.
Deze laatste wedstrijd werd glansrijk gewonnen met 20-2 en de doelpunten kwamen van bijna alle meiden dus schotkracht genoeg in dit
team. Volgend jaar gaan de meiden
op zondag in de B1 spelen en zouden best nog een lid kunnen gebruiken.
Lijkt je het leuk om in dit gezellige
en sportieve team mee te spelen en
ben je tussen 12 -15 jaar? Kom geheel vrijblijvend eens meetrainen,
echt je wordt met open armen ontvangen. Mail even met de coach:
lyanne@van-loenen.net

Op de foto vlnr: Lyanne van Loenen, Roos van Loenen, Anne Oerlemans, Dayla Koning, Rosanne Bon. Onder: Amber Keizer en Eva van Loenen. Liggend:
keepster Meerthe van Yperen
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Veenland turnsters turnen
in regiokampioenschappen
De Ronde Venen - Zaterdag 14
mei turnden drie Veenland turnsters
de regiokampioenschappen divisie
5. Door middel van twee voorronden
hadden ze zich geplaatst voor deze
finale. e wisten van tevoren dat het
zwaar zou worden tussen de turnsters van de andere rayons. In de
eerste ronde turnde Naomi en Eva
hun wedstrijd. Ze begonnen allebei
op vloer. Keurige oefeningen werden er geturnd.

Succesvol vriendjes&vriendinnetjes
toernooi bij handbal van HSV 69
De
Hoef
Op
woensdag18 mei jl. werd weer het
vriendjes&vriendinnetjes-toernooi
bij HSV 69 in De Hoef georganiseerd. Er waren weer veel aanmeldingen van vele kinderen uit De
Ronde Venen en Uithoorn.
Om 15.00 uur begonnen ze met een
algehele warming-up, gegeven door
Jill Felix en daarna werden de kinderen in groepjes het handbalveld
overgestuurd om diverse handbalspellen onder de knie te krijgen. Om
16.00 uur begonnen de heuse handbalwedstrijden. Voor de allerkleinste handbalsters was er een miniveld gemaakt op het gras van de
schaatsbaan en daar werd al heel
leuk gehandbald. Op het verharde handbalveld speelden de grotere kinderen (8-13 jaar) een pittige
maar zeer sportieve wedstrijd. Om
17.00 uur brulde de oranje leeuw dat
het einde van het toernooi in zicht
was en kregen alle kinderen een
oorkonde, een handbalboekje en
de nodige versnaperingen. Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers
was ook deze middag weer zeer geslaagd. HSV 69 kan nog best wat
handbalsters gebruiken. Zij willen heel graag een D-team opstarten voor het seizoen 2011-2012 en
daarvoor zoeken ze nog meisjes of
jongens tussen 6 en 8 jaar.
Lijkt handbal je ook wel leuk? Kom
eens een keertje meetrainen, het
is geheel vrijblijvend. HSV 69 ligt
aan de Schattekerkerweg 6 in De
Hoef. De D jeugd trainingen zijn op
woensdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Op naar de sprong. Eva sprong een
prachtige handstand platvallen en
Naomi een keurige overslag. althans
dat vonden wij maar haar cijfer viel
erg tegen helaas. Op naar de brug
ook hier werd weer een prima prestatie geleverd maar ook hier vielen
de cijfers tegen. er werd erg streng
gejureerd. Op de balk waren hier en
daar een paar wankelingen te zien
maar gelukkig voor alle twee bleven
ze op de balk staan. Eva werd uiteindelijk 14de en Naomi 31ste. Het
resultaat viel voor de turnsters wat
tegen aangezien ze bij de voorronde in de prijzen vielen. De trainsters
zijn trots op ze. Ze hebben een goede wedstrijd geturnd en dat telt. Eva
heeft zich wel geplaatst voor de districtfinale maar helaas door een verkeerde planning is het op dezelfde dag als de onderlinge wedstrijd.
Maar knap gedaan Eva.

Gebroken
In de tweede ronde turnde Kimberly Moeliker haar wedstrijd. Kimberly is door een gebroken hand er een
tijdje tussenuit geweest maar gelukkig kon ze nu wel de finale turnen. Ze begon op sprong met een
overslag over de kast. Daarna op de
balk waren helaas een paar foutjes alleen niet gemaakt door Kimberly maar door de jury. Die hadden
gezien dat ze met doorhurken haar
voeten op de balk had gezet. Maar
dat was echt niet zo en ze vonden
een draai niet hoog genoeg en de
zweefstand niet lang genoeg. Dit

kostte Kimberly een aantal punten.
Op vloer maakte ze een paar slordigheid foutjes maar verder zag het
erg goed uit. Door naar de brug helaas waren vandaag de zwaaien
niet zo hoog maar verder een keurige oefening. Uiteindelijk werd Kimberly 35ste. Het niveau in een finale ligt veel hoger dan in het Rayon
en daardoor waren de turnsters zelf
teleurgesteld maar wij als trainsters
zijn al trots dat ze zich plaatsen voor
de finale.
Nu rest ons nog de toestelfinales op
25 juni en natuurlijk de onderlinge
wedstrijd op 18 juni.

De Vinken D2 kampioen
Vinkeveen – Afgelopen weekend
is het door Jumbo gesponsorde D2
team van de Vinken kampioen geworden. In de aanval begonnen we
met Emile, Jesse, Rosa en Mariska. In de verdediging stonden Daan,
Bart-Jan, Melissa, Celine.
Het was in het begin wel wennen
want deze wedstrijd werd op het
kunstgras. Maar na een aantal minuten te hebben gespeeld werd het
door een schitterend afstandschot
van Mariska 1–0. Na heel veel kan-

sen te hebben gehad maar helaas
niet tot een scoren te komen gingen
ze de rust in. Na een peptalk in de
rust door de coaches met de mededeling dat er nu wel meer gescoord
moet gaan worden, en ook wat snelheid in het spel brengen. Voor Emile en Celine kwamen in het veld Miquel en Julia. Als snel scoorde Rosa twee maal eerst met een afstandschot daarna met een korte kans.
De verdediging hield het goed dicht
en ook het voor verdedigen ging

goed. Miquel maakte de 4-0 daarna gingen we wisselen van functie.
Melissa maakte met een schitterende doorloopbal 5-0 die erg goed
werd aangegeven. Luno maakte het
af door met een afstandschot de
eindstand te zetten op 5-1.
Na de wedstrijd de huldiging in de
kantine waar de medailles werden
omgehangen, en kregen ze allemaal
een prachtig boeket bloemen verzorgt door Tuincentrum Rijdes.

Argon E3 doet het weer
Argon’ s Anderlecht en FC Porto
eerste en tweede tijdens toernooi
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
mochten de boys van Anderlecht
en FC Porto hun eerste uit-toernooi
spelen bij vv Amstelveen Heemraad.
Beide ploegen moesten drie wedstrijden spelen. Anderlecht begon
tegen Roda’23 1 en wist met goed
voetbal zijn eerste winst binnen
te slepen, meteen daar achteraan
wachten Amstelveen 1. Hier werd
het maar liefst 1-8 voor de boys. De
laatste wedstrijd was tegen Jong
Aalsmeer United. Een gelijkspel
was genoeg, maar Anderlecht pakte
ook nu weer de volle winst. FC Porto had het iets zwaarder, hun eerste
wedstrijd bracht Roda’23 3 als tegenstander en met een paar snelle counters wisten ze de winst binnen te halen. De tweede wedstrijd
was tegen Victoria 1, een spannende wedstrijd die helaas verlo-

ren ging. Om de tweede plek te bemachtigen moest er gewonnen worden van BSM Bennebroek, FC Porto

wist in rommelige wedstrijd de winst
naar zich toe te trekken en zo sloten
de boys een mooi toernooi af.

Mijdrecht – Zaterdag was het aan
de mannen van de E3 om hun succes reeks van vorige week voort
te zetten. Tijdens het toernooi van
Nieuwkoop waren Nieuwkoop E1,
RKDES E1 en Jong Aalsmeer united
E2 de tegenstanders.
De eerste wedstrijd tegen RKDES
E1 begon Argon sterk en al snel
zagen we Cas zijn schot van de lat
spatten. Nog geen 7 minuten later
wist Erkelly voor zijn hat-trick aan te.
RKDES wist een keer iets terug te
doen, maar het was Argon dat deze wedstrijd schitterend wist te domineren. Wanneer Jordy over rechts
op komt en voorgeeft weet Cas hem
prachtig af te ronden. RKDES trapt
nog een keer af maar weer is het
Jim waar ze niet voorbij weten te
komen, hij speelt Jordy vrij en Jordy
kan op zijn gemak een hoek uitkiezen en is het 5-1.

Sterker
De tweede wedstrijd wachten de
gastheer op de mannen. Een wedstrijd waarin Argon veel sterker was,
maar rommelig spel liet zien. Nieuwkoop kwam niet lekker aan voetballen toe, maar Argon verzuimde om
de kansen erin te schieten. Een corner van Jordy belanden goed op
Abdoel zijn hoofd en zo kwam Argon dan toch voor. Achterin hadden Auke, Jim, Mathis en Dion het
goed onder controle en Dani wist
met een paar fraaie reddingen zijn
doel schoon te houden. Maar wanneer Jim vlak voor tijd de bal ongelukkig tegen zijn hand krijgt geeft de
scheids een penalty. Dani raakt de
bal nog wel, maar komt net iets te
kort om hem te stoppen.
Win nen
De laatste wedstrijd was tegen JAU,
omdat Nieuwkoop met 4-0 had ge-

wonnen, moest er met minimaal 2-0
gewonnen worden om als eerste te
eindigen.
Die boodschap was goed overgekomen en Argon liet weer zijn beste
spel zien. Wanneer Mathis een vrije
trap mag nemen, wordt deze door
een JAU voor de voeten van Dion
gekopt en als een goede spits ram
je hem dan in het doel.
De 2-0 is helemaal voor Jim, hij pikt
de bal halverwege op en geeft Jordy mee op rechts, zelf loopt hij goed
door en krijgt de bal weer van Jordy en de 2-0 mag er zijn. Bij deze
stand is het kampioenschap veilig,
maar Argon zet nog even rustig aan
en Erkelly en Jordy weten ieder nog
een keer te score.
Een zeer verdiende eerste plaats
voor de E3 van Swer, mannen veel
succes tijdens jullie laatste toernooi
in Vlodrop.
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Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 28 mei 2011
is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn om,
let op ja, 20.00 uur en uiterlijk om
20.15 starten met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. We spelen viermaal zestien giffies, de punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond, op vrijdag was;
1 Martien de Kuijer
7378 punten
2 Frank v.d. Laan
7230 punten
3 Corry v. Bemmelen 7228 punten
4 Henk v.d. Wilt
7217 punten
5 Jan Laandwaard
6771 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Dirk Nieuwkerk met 5032 punten .

De volgende datums is er ook prijsklaverjassen tot aan de vacanties ;
dus 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli dit
zijn allen vrijdagen
Tijdens de Vinkeveense feestweek
is er let wel, niet op donderdag middag maar op woensdag middag 13
juli prijsklaverjassen voor iedereen
aanvang 13.30 uur,inschrijven vanaf 13.00uur in de feesttent aan de
demmerik.

Atlantis 1 nu al kampioen!
Mijdrecht - Erg mooie dag bij Atlantis. Afgelopen zaterdag was er
een erg bijzondere dag voor korfbalvereniging Atlantis uit Mijdrecht.
Er werd namelijk een speciale familiedag georganiseerd op het Atlantis
terrein. In het zonnige weer waren
11 mooie thuiswedstrijden te bekijken, er werd een ‘cashwash’ actie
gehouden, er stond een springkussen voor de jeugd. Het was de hele dag erg druk met allemaal familie en vrienden en ‘s avonds kon er
als afsluiting ook nog een sateetje
met friet worden gegeten. Ook werden er twee teams kampioen; de F1
en senioren 1! Kortom een geslaagde en gezellige dag!
Voorbeschouwing
Zaterdag 21 mei speelde het eerste
team van Atlantis uit Mijdrecht haar
op twee na laatste wedstrijd van de
veldcompetitie. De tegenstander
was het niet onbekende Argus uit
Weesp, de ploegen ontmoetten elkaar voor de vierde keer dit seizoen.
De vorige resultaten waren verdeeld.
In de zaal won Argus in Weesp, daar
waar Atlantis in Mijdrecht de winnende ploeg was. Eerder op het veld
reisde Atlantis af naar Weesp, daar
werd tot grote teleurstelling met een
punt verschil verloren. Dit was de
enige wedstrijd die verloren werd
door Atlantis in de veldcompetitie.
De ploeg uit Mijdrecht was dus erg
gebrand om de punten deze keer
wel in Mijdrecht te houden en dat

doorloopbal direct voor de 1-0. Even
later werd ook de 2-0 op het scorebord genoteerd, Janneke van Ginkel scoorde een afstandschot. Na de
vakwissel scoorde Argus haar eerste doelpunt 2-1. Jimmy de Koning
wist daar direct antwoord op de geven door de 3-1 binnen te schieten.
Na de vakwissel kon Argus weer
gelijk komen door 2 doelpunten te
scoren: 3-3. Toen Berry de Jong in
de 13e minuut van de wedstrijd na
een mooie actie een strafworp meekreeg, wist Jimmy de Koning die feilloos te benutten: 4-3. Na een tijdje
spelen kon de goed schietende dame van Argus een schot benutten
en zo trok ze de stand weer gelijk:
4-4. Omdat het erg warm weer was,
werd het tijd voor een korte drinkpauze. Het werd tijd voor Atlantis
om een gat te slaan, zodat het team
met een gerust hart de rust in kon
gaan. Jelmer Steen en Janneke van
Ginkel legde er achter elkaar een afstandschot in: 6-4. Argus kon de 6-5
door een strafworp te benutten. Na
de vakwissel werd er 5 minuten niet
gescoord, terwijl er meer dan genoeg mooie kansen waren voor de
ploeg uit Mijdrecht. Uiteindelijk was
het Masha Hoogeboom die haar tegenstander te snel af was en scoorde door middel van een doorloopbal: 7-5. In de 32e minuut van de
eerste helft kreeg Janneke van Ginkel nog een strafworp mee die mooi
werd afgemaakt door Mark Goverse. 8-5. Het laatste doelpunt in de

voor Masha Hoogeboom. De wedstrijd had nog 10 minuten te gaan.
Argus wist weer dichter bij te komen door tweemaal te scoren: 128. Even later kon Jelmer Steen weer
een doorloopbal benutten: 13-8.
In dezelfde minuut scoorde Argus
weer een afstandschot en stond het
13-9. Berry de Jong maakte met een
mooi afstandschot de 14-9.De debuterende Cynthia Sassen liet zich
gelden en schoot het laatste doelpunt voor Atlantis binnen: 15-9. Argus scoorde het laatste doelpunt
van de wedstrijd, de 15-10.
Kampioenen!!!
Na dat het eerste team even rustig op het mooie dakterras ging zitten om met het team een drankje te drinken op de overwinning,
werd bekent gemaakt dat de nummer 2 van de competitie, SDO Hillegom, punten had laten liggen tegen
Vlug en Vaardig. Atlantis 1 stond nu
5 punten los met nog 2 wedstrijden op het programma. Dit betekende een vroeg kampioenschap!
Het duurde even voordat het tot de
meeste spelers doordrong, maar iedereen was natuurlijk erg blij. Kampioen worden op zo een mooie familiedag, met mooi weer en bij een
thuiswedstrijd! Atlantis 1 mag na 2
jaar 4e klasse spelen op het veld,
eindelijk weer aantreden in de 3e
klasse volgend seizoen. Er kan nu
al worden terug gekeken op een
succesvol seizoen. Handhaving in

Argon D3 wint ook thuis toernooi
Mijdrecht - Na het toernooi in
Hoofddorp en de titel in de competitie wist Argon D3 wederom een eerste prijs in de wacht te slepen.
Ditmaal werd het Argon thuistoernooi op het toch al imposante lijstje bij geschreven. Met een gelijkspel

tegen DIOS en overwinningen op
DWV en FC Volendam, en dat zonder tegendoelpunt te incasseren.
Proficiat jongens, jullie hebben dit
jaar aangetoond dat je als team ver
kunt komen als je maar met en voor
elkaar strijd. Verder willen we als

Atlantis C2 kampioen!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
moest Atlantis C2, die gesponsord
wordt door de Rabobank, zijn kampioenswedstrijd spelen tegen ESDO
C1 uit Kockengen. Atlantis C2 was
al kampioen geworden in die week
daarvoor, omdat er vier maal achter
elkaar werd gewonnen van diverse tegenstanders, terwijl de concurrenten ook nog punten hadden verspeeld. Aan Atlantis de taak om te
laten zien waarom ze kampioen waren geworden.
De thuiswedstrijd startte om 10.00
in de stralende zon. Er was geen
wind, waardoor de omstandigheden ideaal waren. Atlantis begon
in een gewijzigde opstelling in ver-

band met de afwezigheid van Joy
Trompert. Hierdoor startten Casper
van Vliet, Koen van Wermeskerken,
Aisha Keijman en invalster Charlotte
Beeloo de aanval. In de verdediging
stonden Davey van Putten, Jelle van
Wermeskerken, Willemieke Meints
en Sarina Oliemans. Atlantis kreeg
in de aanval genoeg kansen, echter wisten de spelers deze niet om
te zetten in waardevolle doelpunten. Vanwege het feit dat Atlantis
de kansen niet afmaakte bleven de
ploegen aan elkaar gewaagd. ESDO
op voorsprong te komen, wat een
enorme domper voor Atlantis.
Na de rust was de situatie niet veranderd, Atlantis kreeg ontzettend

Seizoen KJC Onder Ons
afgesloten
Vinkeveen - Het kaartseizoen van
Onder Ons is op een feestelijke wijze afgesloten met een heerlijk diner in het meertje. Tijdens het eten
dankte de voorzitter iedereen voor
de goede inzet, en ging over tot de
prijs uitreiking. Bij de eerste compeleverde het gewenste resultaat op;
er werd gewonnen met 15-10.
Onverwacht nu al kampioen!
Het door Rabobank gesponsorde
Atlantis 1 zou na de overwinning op
Argus volgende week nog een wedstrijd moeten winnen tegen DTS in
Enkhuizen om zeker te zijn van het
kampioenschap. Niemand had echter verwacht dat de nummer 2 in de
competitie, namelijk SDO Hillegom
nog punten zou laten liggen. Dit was
wel het geval, SDO had verloren,
dus de koploper Atlantis stond nu 5
punten los met nog 2 wedstrijden op
het programma. Dit betekende dat
de ploeg zichzelf nu al de kampioen
kon noemen! Het was een onverwachte, maar erg leuke verrassing
voor iedereen!
De wedstrijd
Het eerste team van Atlantis startte
zoals gewoon met haar basis achttal. In de aanval met Jelmer Steen,
Mark Goverse, Sandra Gortenmulder en Janneke van Ginkel. In de
verdediging Berry de Jong, Jimmy
de Koning, Tamara Gortenmulder en
Masha Hoogeboom.
Eerste helft
De aanval van Atlantis nam de bal
uit. Sandra Gortenmulder zette
spontaan een aangeef neer, waardoor de verdediging van Argus meteen werd verrast. Jelmer Steen tekende daardoor met een mooie

eerste helft was een doorloopbal
van Janneke van Ginkel op aangegeven van Jelmer Steen. Dit betekende dat Atlantis met een 9-5
voorsprong de rust in ging.
Rust
In de rust vertelde coach Mark van
den Brink dat het team in de aanval meer zijn tegenstander op moest
zoeken en zo op zoek moest gaan
naar de juiste kansen. Er moest beter gekeken worden naar de invulling van de posities onder de paal.
De verdediging moest eerder dichter bij verdedigen, omdat het Argus
moeilijker te maken om tot schot te
komen.
Tweede helft
Na 5 minuten spelen in de tweede
helft maakte Jimmy de Koning de
10-5 door een doorloopbal te benutten. Vlak daarna was ook Masha
Hoogeboom weer trefzeker met een
afstandschot: 11-5. Argus maakte
de 11-6, maar direct daarna scoorde Mark Goverse een korte kans op
aangeven van Sandra Gortenmulder. 12-6. Toen brak er een periode
van 15 minuten aan dat er aan beide kanten niet gescoord werd. Aan
de kant van Atlantis werden er twee
keer gewisseld. In de 60e minuut
van de wedstrijd kwam Melissa van
der Stap uit Atlantis 2 in de ploeg
voor Sandra Gortenmulder. Cynthia Sassen uit de A1 maakte haar
debuut in het eerste en kwam erin

de 3e klasse in de zaal en kampioen in de 4e klasse op het veld. Het
kampioenschap werd nog een tijdje doorgevierd. De huldiging van de
kampioenen vind op een later tijdstip plaats.
Bedankjes
Ten eerste wilt het eerste team uit
Mijdrecht de trainer/coach Mark
van den Brink bedanken. Mark is
nu twee jaar trainer en coach van
de selectie van Atlantis. Dit zal het
laatste seizoen zijn dat Mark Atlantis traint en coacht, want volgend
seizoen wordt hij de nieuwe trainer
van korfbalvereniging Weidevogels
in Bleiswijk. Heel erg bedankt Mark!
Ook een speciaal bedankje voor Lisanne van Doornik en Alex van Senten. Zij speelden in de eerste helft
van de veldcompetitie nog in Atlantis 1, maar spelen nu in Atlantis 2. Ze hebben na die wissel ook
nog veel wedstrijden ingevallen. Zij
hebben dus ook een erg groot aandeel gehad in het kampioenschap.
Atlantis 1 wilt ook alle invallers en
reserves bedanken, die zowel in de
wedstrijden als op de trainingen het
team goed konden aanvullen als dat
nodig was. Ook bedankt het team
de sponsoren, de toeschouwers en
natuurlijk het wedstrijdsecretariaat!
Atlantis 1 speelt volgende week uit
in Enkhuizen tegen DTS. Op 4 juni
speelt het team nog eenmaal thuis
in Mijdrecht tegen DSO uit Alkmaar
om 15.30.

team onderhoudsbedrijf van Hulst
bedanken dat we er ook dit seizoen
weer piekfijn bij liepen.
Met dit gesponsorde materiaal,
stonden we eigenlijk voor het begin
van iedere wedstrijd met 1-0 voor
Op naar de volgende prijs………….

titie werd Martien de Kuijer eerste
met 49881 punten, Frans Bierstekers tweede met 48044 punten, en
derde Bep Schakenbos met 47540
punten. De marsen prijs ging naar
Ferry Verbraak met 19 stuks.
Bij de tweede competitie werd Frans

veel kansen welke helaas niet werden afgemaakt. Hierdoor stond er
na 50 minuten een eindstand van
6-7 op het bord. Ondanks dit verlies,
had Atlantis C2 wel laten zien dat ze
ervoor vochten. Daarnaast hebben
ze laten zien dat ze genoeg kansen
kunnen creëren, echter wisten ze
het ditmaal niet af te maken.
Na een kleine teleurstelling vierde Atlantis C2 zijn kampioenschap.
Een sfeervolle huldiging volgde, en
zowel spelers als coaches waren in
volle euforie.
Een knappe teamprestatie van Atlantis C2 en een zwaar bevochten
en wel verdiend kampioenschap.
Bierstekers eerste met 49481 punten, Ferry Verbraak tweede met
48415 punten,en derde Martien de
Kuijer met 47971 punten. De marsen prijs was voor Rob van Achterbergh met 18 stuks. Kampioen van
het hele seizoen werd Martien de
Kuijer met 97852 punten. KJC Onder
Ons houdt dinsdag 7 juni een kaartavond waar ook toeristen en vakantiegangers welkom zijn. De aanvang
is 20.00 uur in het Meertje Achterbos 101 in Vinkeveen.

CSW C5 ongeslagen Kampioen!
Wilnis - Zaterdag 21 mei vierden de
jongens van de C5 hun kampioenschap.
De opkomst en de inzet van het
team waren het hele jaar super, en
ook de trainingen van Paul Kraak
hebben zeker bijgedragen aan dit

kampioenschap! Alle ouders waren
uitgenodigd om bij de huldiging te
zijn.
De leiders hadden een ‘platte kar’
geregeld, en niet zomaar een kar,
maar een oude legervrachtwagen.
Hierop werden de jongens luid toe-

terend door Wilnis gereden. Niemand wist ervan, dus de verrassing
was groot!
Gefeliciteerd Anthony, Djan, Tom,
Vincent, Cedric, Magnus, Stefan, Jamie, Melvin, Niels, Daniël, Rogier,
Jari en Jerry!
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Degradatie voor korfballers
van Atlantis 2 bijna een feit

Jongens Argon D3 team
kampioen in hun poule
Mijdrecht - Met de indrukwekkende cijfers van 10 gespeeld 30 punten heeft de D3 alle punten in eigen huis gehouden. Met een doelsaldo van 36 voor en maar 4 tegen
heeft het team laten zien dat ze zowel in de aanval als in de verdediging hun mannetje stonden. Helaas kon de D3 niet de hele competitie uitspelen maar, met 8 punten voorsprong op de nummer twee
(die echter wel één wedstrijd minder heeft gespeeld) zaten ze eigenlijk al op rozen. Het team bestaande
uit Patrick, Bram, Tom, Jeffrey, Melle, Maurice, Jeroen, Luc, Julian, Jeroen, Marco, Oger, Lars en Laurens,
heeft onder leiding van Nick het
afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Niet voor niets is hij al drie
keer in vier jaar tijd kampioen geworden. Van een leuk voetballend
ploegje heeft hij door gericht en
met veel plezier te trainen een kam-

pioensploeg gemaakt, die het ook
buiten het veld erg goed met elkaar
kan vinden. Tegenstander zoals onder andere ‘Graveland D1, CSW D3
en Muiderberg D1 hebben dat aan
den lijve ondervonden.
Ook werd tussen door het toernooi
in Hoofddorp gewonnen.
Vaste kern
Dit alles was echter niet tot stand
gekomen zonder een vaste kern
van supporters die de mannen keer
op keer stonden aan te moedigen langs de lijn. Bedankt, ook jullie steun heeft aan het kampioenschap bij gedragen. Helaas valt dit
team nu door diverse oorzaken uit
elkaar, maar we wensen iedereen in
de toekomst nog zoveel spelvreugde toe als het afgelopen seizoen.
Jongens, Nick-trainer en Paul-leider, van harte gefeliciteerd met het
kampioenschap.

Wederom groot spektakel
bij Acrogym GVM’79
Mijdrecht - De afgelopen week was
het druk bij de acrogymafdeling van
GVM’79. Donderdag was de afsluiting van de ‘kies voor hart en sport’lessen. De deelnemers hadden een
leuke demo ingestudeerd en ook de
andere teams van GVM lieten een
mooie show zien aan de ouders die
kwamen kijken. Het toegestroomde publiek was erg enthousiast en
had niet verwacht dat Acrogym zó
leuk zou zijn. In het weekend hadden de teams van E tot en met C
niveau hun landelijke halve finale.
Op zaterdag was het de beurt aan
de teams op C-niveau. In het district was het nog vrij makkelijk om
je te plaatsen, maar nu was de concurrentie een stuk sterker. Sanne en
Vera lieten mooie oefeningen zien,
maar schoten in hun uitgangswaarde wat tekort. Uiteindelijk werden ze
heel knap veertiende met 48,25pnt.
Sabine, Tessa en Dana knalden van
de vloer af met hun tempo oefening
en scoorden mooie punten. Helaas
was er een grote fout in de balansoefening, die tot 2,8 pnt aftrek leidde. Ook voor Fleur, Ulijn en Florine
was het een goed begin met hun
balans-oefening waar ze één van
de hogere scores behaalden. Bij dit
team was de tempo-oefening echter
niet zo strak en kwamen ze op 50,8
pnt. Hiermee werden zij heel knap
10e. Op de zondag was het de beurt
aan de E, D en pupil teams. Hier was
er 4x een optreden van GVM’79.
Spits afbijten
Mart en Stephan beten ’s morgens

het spits af en de jury was nog niet
op stoom gekomen, dus het cijfer
viel wat lager uit. De heren lieten
een erg mooie en strakke oefening
zien en kregen net 0,15pnt te weinig om de limiet te halen. Pibbe en
Kim straalden van de vloer af en lieten de beste oefening zien, die ze dit
jaar hebben gedaan.
Bij Kelly en Bibienne was het jammer dat de spreidhoeksteunen niet
helemaal goed gingen, verder was
de dans erg netjes en kwam het
‘verhaal’ goed tot zijn recht.
De overige elementen gingen erg
goed. Met 23,65 punten hebben ook
zij zich niet voor de finale geplaatst.
Emma en Chanel hadden pech met
de salto v.o. wat leidde tot een val
op de grond.
De dames lieten wel een mooie salto achterover zien. Het cijfer was
24,03 pnt.
Helaas dus geen plaatsingen voor
de landelijke finale acrogym voor de
teams van GVM’79. Maar natuurlijk
gaan ze nu nog niet stilzitten!! De
komende weken hebben ze nog een
open kampioenschap, optreden op
het straattheaterfestival en gaan ze
trainen voor de nieuwe teams. Voor
dit laatste kunnen ze nog veel nieuwe acrobaten gebruiken, dus meld
je aan in één van de lessen of zoek
contact via de website
www.gvm79.nl .
GVM’79 hoopt veel nieuwe kinderen
in haar lessen te mogen begroeten.
Er wordt altijd in gymzaal De Brug
aan de Van Wassenaarstraat in
Mijdrecht getraind.

Geen plassen meer op de baan
Vinkeveen - Op de slotdag van de
competitie aanstaande. zondag 29
mei neemt de Vinkeveense tennisvereniging afscheid van haar laatste 4 gravelbanen. Het dure onderhoud en het waterballet na een stevige regenbouw zorgden al eerder
voor de aanleg van 4 smashcourt
op het mooie tenniscomplex. Landelijk is het een trend gravelbanen
door een andere minder kwetsbare ondergrond te vervangen. Vooral de oudere leden hadden er in het
begin moeite mee, maar de ervaringen op de eerste 4 smashcourtbanen zijn zeer positief.
De ombouw van de 4 banen zal ongeveer een maand vergen. Het onderhoud aan de banen van het tenniscomplex zal wellicht nu gedeeld
kunnen gaan worden met dat van

andere tennisbanen in de regio, omdat er veel minder tijd voor nodig is.
Dit gaat de hoogte van de contributie vooral ook op langere termijn
zeer ten goede komen.
De leden van de VLTV hebben dus
binnenkort de beschikking over 8
‘all Weather’banen en kunnen daarop het hele jaar spelen, mits er geen
sneeuw ligt. Een absolute vooruitgang voor deze springlevende vereniging waar het altijd gezellig toeven is. Dat laatste is zeker aan de
orde als aanstaande zondag zowel
het 1ste klasse herenteam als het
hoogste mixed team van de vereniging thuisspeelt Voor de laatste keer op gravel. U bent er de hele dag welkom vanaf 11.00 uur om
deze toch een beetje historische gebeurtenis mee te maken.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
trad het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 korfbalteam aan tegen
OVVO 5 uit Maarssen. Het was van
cruciaal belang dat Atlantis twee
punten zou pakken. Hiermee zou
degradatie voorkomen kunnen worden. Echter, Atlantis 2 wist niet te
winnen en het verliet het veld met
een 8-9 uitslag.
Atlantis 2 begon in de aanval met
Jacco van Koeverden Brouwer, Alex
van Senten, Joyce Gortenmulder en
Chantal Poolman. In de verdediging
stonden Auke van der Zijden, Kristian Geerdinck, Kim Stolk en Melissa
van der Stap.
Kim Stolk verving de afwezige Lisanne van Doornik en Peter van der
Wel moest vanaf de bank toekijken
vanwege een blessure. Na vijftien
minuten werd Kristian Geerdinck,
vanwege een blessure, gewisseld
voor Jeroen Korver.

De wedstrijd ging over het algemeen gelijk op en beide ploegen
wisten geen gat te maken. Hierdoor
bleven de ploegen aan elkaar gewaagd. Vanwege de hitte was het
soms moeilijk om een hoog baltempo aan te houden. Toch ontbrak de
strijdlust en vechtkracht bij Atlantis niet.
Ondanks de strijd die Atlantis leverde, wisten ze dit niet om te zetten in
kostbare doelpunten. In totaal wist
Atlantis maar acht keer te scoren en
hierdoor had OVVO genoeg aan een
magere negen doelpunten.
Door dit verlies staat Atlantis 2 onderaan en is afhankelijk geworden
van andere ploegen om niet te degraderen. Kortom: Atlantis heeft het
niet meer in eigen hand. Dit verlies
kwam hard aan bij de spelers en
coach. Ze weten dat ze dit niet verdienen, maar het geluk staat dit jaar
niet aan de kant van Atlantis.

Bijzonder geslaagde familieen sponsorendag KV Atlantis

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag was een zeer bijzondere dag
voor korfbalvereniging Atlantis uit
Mijdrecht. Er werd namelijk, met
hulp van Toyota van Ekris, een speciale familiedag georganiseerd op
het Atlantis-terrein. Op deze prachtige voorzomerdag waren veel verschillende activiteiten ingepland.
Er werd tussen 10.30 en 13.30 uur
een ‘carwash’ actie gehouden waarin meer dan 40 auto’s werden gewassen, er stonden naast uiteraard
korven twee springkussens en een
tafeltennistafel voor de jeugd, en er
werd ook sportkleding verkocht. Het
was de hele dag erg druk met veel
leden, familie, vrienden van de vereniging en ook hun sponsoren die
uiteraard waren uitgenodigd tijdens

deze dag. Op het veld en op het
dakterras van KV Atlantis is volop
genoten van het gezelschap en het
heerlijke zonnetje. ’s Avonds kon er
als afsluiting van een prachtige middag ook nog saté met frietjes worden gegeten, wat mede mogelijk
werd gemaakt door Lunchroom Tof.
Atlantis had gedurende de dag 11
thuiswedstrijden en kon deze dag
drie teams als kampioen huldigen,
namelijk de E2, C2 en hun senioren
1 team!
Kortom: een geslaagde en gezellige
dag! Kom zelf ook gerust eens langs
bij KV Atlantis en maak kennis met
korfbal als intensieve maar vooral
leuke gemengde sport, en Atlantis
als zeer gezellige vereniging om deze sport te beoefenen.

Juliette, Luc en Seth winnaars
van driekwartcompetitie TVM
Mijdrecht - De driekwart TVM
competitie van de vrijdagmiddag is
al weer afgelopen. Dit team bestond
uit Juliette Adema, Luc Voorend en
Seth Korver. Er zijn vijf vrijdagmiddag gespeeld en wel tegen Nederhorst den Berg, Breukelen, Wilnis,

CSW Atletico Madrid
winnaar van de UEFA Cup
Wilnis - Vorige week woensdag is
het team van Atletico Madrid winnaar geworden van de UEFA cup bij
CSW. Ze hebben bijna alle wedstrijden gewonnen dit seizoen en zijn
daarom de terechte winnaar onder
de allerjongste spelertjes van CSW.

Arie, Max, Rinaldo, Kas, Julius,
Mitch, Joeri, Aaron en Stijn: echt super goed gedaan!
Het bestuur van CSW wil Hennie en
Ronald nogmaals via de Meerbode bedanken voor het (op)leiden en
verzorgen van haar sterspelers.

De Ronde Venen en Loenen. Deze
competitie bestond uit twee enkels
en één mix/dubbel. De kanjers Juliette, Luc en Seth hebben alles gewonnen en erg goed gespeeld. Van
harte gefeliciteerd met jullie eerste
prijs!

Springwedstrijd Lucky Stable
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
vond de jaarlijkse springwedstrijd
plaats op Manege Lucky Stable in
Mijdrecht. Het was een zonovergoten dag die in het teken stond van
gezelligheid, gedrevenheid en sportiviteit. In twee rijbanen was een
prachtig parcours opgebouwd. Wat
betekende dat er voor elk niveau
een geschikt parcours klaarstond.
Als eerste waren de ‘jonge ruitertjes’
aan de beurt. Deze ruiters reden een
50cm parcours, het was allemaal
erg spannend en iedereen deed zijn
uiterste best. Ze hebben allemaal
een mooi parcours gereden maar
zoals altijd kan er maar één de winnaar zijn en dat was Isabelle Wiegmans met een keurige stijl en een
snelle tijd.
Tegelijkertijd werd er in rijbaan 2 het
70 cm parcours gesprongen, hier
had zowel paard als ruiter duidelijk meer moeite, toch wist een aantal combinaties de barrage te halen.
Met een snelle tijd wist Dinde Bens-

bach de eerste plaats in de wacht
te slepen.
In de rubriek 60cm hadden alle ruiters heel netjes gereden en wisten
enkele de barrage te halen. Hier
moest zo snel mogelijk met zo min
mogelijk fouten worden gereden.
Claire Lijding bracht het hier het
best vanaf en werd de winnaar.
In de rubriek ‘eigen paarden’ werd
er op verschillende hoogtes gesprongen. Voor sommige paarden
waren de prachtige nieuwe hindernissen erg spannend. Jill van Coolwijk kwam als winnaar uit de bus en
ging met de eerste prijs naar huis.
Tot slot was er de rubriek 90-100cm
die nog helemaal niet zo makkelijk
bleek te zijn. De beste in deze rubriek was Kim Gaaikema.
Op zaterdag 4 juni aanstaande is
er weer spektakel op Manege Lucky Stable. Tineke Bartels komt met
haar dochter Imke Bartels een dressuurclinic geven met als thema ‘de
basis maakt het verschil!’
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Legmeervogels 5 zaal kampioen
Uithoorn - Vorige week was het
moment om eindelijk een keer kampioen te worden.
Na 3 seizoenen waarbij er telkens
op de 2e plaats geëindigd werd,
konden we nu eindelijk uit de 7e
klasse stappen.
Maar dan moest er wel eerst van
DCG 9 gewonnen worden, want die
stonden namelijk 2e en waren dus
de directe concurrent van LMV5.
Kortom dit was een echte 6 punten wedstrijd in de sporthallen Zuid

Amstelveen. Heel veel supporters
waren mee gereisd naar Amstelveen en de spanning was duidelijk
merkbaar bij iedereen.
LMV begon geconcentreerd aan de
wedstrijd met invaller Mels BOS, ipv
van Rob Wegbrands, die voor langere tijd in het buitenland verblijft.
De vorige 2 ontmoetingen tussen
beide clubs waren in het voordeel
van LMV5 uitgevallen en ook nu
was LMV5 duidelijk scherper en beter dan DCG9.

Tot in de 2e helft was nog niks zeker want DCG9 kwam sterk terug
tot een stand van 2-4 in het voordeel van LMV5.
Pas toen de 2-5 werd gescoord was
de buit binnen en was het wachten
op het eindsignaal.
Met een uiteindelijke overwinning
van 2-6 kunnen we terugkijken op
een geslaagd seizoen en voorruit
kijken naar een nieuw seizoen in de
6e klasse en hopelijk in nieuwe tenue.

Penaltybokaal voor KDO G1 bij
G-voetbaltoernooi in Bovenkarspel
De Kwakel - Het voetballen van
een volledig toernooi was iets wat
KDO G1 nog niet had meegemaakt.
Zaterdag 21 mei bij KGB in Bovenkarspel was het zover. Er stonden 3
wedstrijden op het programma en
tussendoor moest ook nog gestreden worden om de penaltybokaal.
De eerste wedstrijd tegen HOSV
Friends was KDO de partij die het
spel volledig naar zich toe trok. De
wedstrijd werd dan ook verdiend
gewonnen met 2-0.
In de tweede partij was Only Friends
de tegenstander. Voor KDO een onbekende tegenstander met veel

grote jongens. KDO kwam niet in
het spel doordat Only Friends goed
de bal liet rond gaan. Uiteindelijk
wist Only Friends 4 x te scoren. De
teleurstelling over deze partij was in
de laatste wedstrijd duidelijk merkbaar. Tegen KGB was KDO volop in
de aanval maar kon niet scoren. Dat
deed KGB met een enkele aanval
wel. Hierdoor liep KDO steeds achter de feiten aan. Aanvoerder Beau
gaf nog het goede voorbeeld door
de gelijkmaker te scoren. KDO zette
alles op alles om de 2e plaats op het
toernooi te verwerven maar vergat
daarbij de verdediging. Uiteindelijk

won KGB de wedstrijd. Uiteindelijk
werd de 3e plaats behaald over het
gehele toernooi.
Tussen twee wedstrijden door werd
er ook gestreden om de penaltybokaal. Keeper Daniël had het best
moeilijk maar wist toch een penalty tegen te houden en een tegen
de lat te kijken. De spelers hadden
hun vizier ook allemaal goed staan
en uiteindelijk bleek dat KDO het
beste had gepresteerd. Het winnen
van de penaltybokaal maakte alles
weer goed. De spelers waren dolblij
dat ze twee prijzen mee naar huis
mochten nemen.

Van links naar rechts boven: Robert Duisdeiker, Patrick van Houten, Alex Koops, JP Brouwer (coach), Bob van
Weerdenburg(keeper), Robert van Kooten Van links naar rechts onder: Ronald Duisdeiker, Rick van Beemdelust, Micheal Silleman, Mels Bos.

Legmeervogels nog in de
race voor de promotie
Uithoorn - Legmeervogels heeft in
de 1ste ronde van de nacompetitie
in en tegen De Bilt een gelijkspel uit
het vuur gesleept. Na 90 minuten
staat op het score bord te lezen dat
het 1-1 is geworden.
Achteraf kun je misschien ook wel
stellen dat Legmeervogels te weinig heeft gekregen gelet op het vertoonde spel en het aantal kansen
dat Legmeervogels heeft gecreëerd.
Maar uit, niet verliezen van een
ploeg uit de 2e klasse, is toch ook
wel een goede prestatie te noemen.
Toch, het gevoel blijft; er had meer
in gezeten.

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn – Afgelopen week is er in
de dojo van Judoschool Blaauw de
eerste van twee weken examens afgenomen. Deze week hebben 86 judoka’s laten zien wat zij het afgelopen seizoen hadden bijgeleerd.
Gadegeslagen door ouders, oma’s,
opa’s en andere belangstellenden,
die genoten van de verrichtingen,
lieten de judoka’s de worpen en de
grondhandelingen zien.
De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit David Siebeler, Martijn de Jong, Ronald Oussoren, Thomas van Emden en Edwin
Blaauw, heeft een ieder persoonlijk
toegesproken en de uitslagen bekend gemaakt.
De uitslagen van
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Aiden Vermeulen, Bart Manshande, Bartho Postma, Benji van Leeuwin, Berend Meijles, Daniel Kaatee,

Jesper Fievez, Jesse Sanders, Joep
Wilmink, Niels van den Berg, Olaf
Plemper, Ruben Duijn, Stefan Baron, Tijs van der Veer
Gele band, 5e Kyu
Bas Morhee, Bram Koenders, David Fiege, David Fluks, Derek Reijm,
Faris Abowatfa, Gabriel Calis, Gilian
van Glabbeek, Julian Walbeek, Kevin Houtkamp, Kirsten Korsel, Lars
Hafkamp, Mark-Lucas van Delft,
Matthijs Maarsen, Naomi Bos, Noah
de Wit, Owen Coenen, Rowan Portengen, Scott Helmich, Sem van ‘t
Verlaat, Tijn Overduijn, Tim van Rijsse, Tim Vendrik, Timo Droog, Yoeri
Caarls
Oranje slip, 5e Kyu
Bjorn Lemmens, Bjorn Losekoot, Brian Scheers, Britte-Marit van Hout,
Bryan Pop, Calvin Kikken, Danny
van de Pol, Ilse de Bruine, Matthew
Strube, Pepijn van Hout, Sander Ten
Veldhuis, Simon Klappe, Teun Gieling, Yannick Hartgers

Oranje band, 4e Kyu
Dion Bijl, Flip van Walraven, Jesse Versteeg, Joel ten Barge, Josse van den Berg, Leon Braacx, Lina
Kruijswijk, Martijn Koenders, Morvan Spaargaren, Mynor Lobos Mazariegos, Roan Haaima, Romano
Vermeulen, Simon Duijn, Thijs Kees,
Tim de Groot, Tom Prager, Tristan
Roelofs
Groene slip, 4e Kyu
Daan Tonjes, Jouke van Westrenen, Luke Kuijlenburg, Stefan Pijpers, Vincent Schreutelkamp, Vincent Zeeman
Groene band, 3e Kyu
Alexander van Alphen, Annemijn
Trommel, Daniel Hofman, Ivar Nijhof, Jelle van den Berg, Stan van
den Berg
Blauwe band, 2e Kyu
Hans Trommel, Malee Luijken
Bruine band, 1e Kyu
Bo van Vliet, Lars Bekkers

Verwachting
De verwachting was dat De Bilt met
een bliksem start Legmeervogels
al vroeg in het duel op achterstand
wilde zetten. Het tegenovergesteld
gebeurde. Binnen tien minuten waren er al kansen voor Legmeervogels omvroeg in dit duel op voorsprong te komen.Legmeervogels is
in deze periode veelvuldig te vinden in het 16-meter gebeid ven De
Bilt maar het ontbreekt even zo veel
keer aan de juiste pas om een actie af te ronde met een treffer. Dan
in de 22ste minuut ontvangt Ricky
Emelaar van De Bilt een directe rode
kaart na een overtreding op Stefan
van Pierre. Uit de toegekende vrije
trap net even buiten het 16-metergebied weet Legmeervogels niet te
score. Terwijl dit toch een aardige
mogelijkheid was. Even later is het
bijna wel raak als uit een corner genomen door Bart van der Tol de bal
terecht komt bij Stefan van Pierre
die dan een lob produceert die over
en alles heen gaat maar voor Legmeervogels verdwijnt deze lob aan
de verkeerde kant van de paal. Weer
enkele minuten later is er een combinatie tussen Rigi Graanoogst en
Stefan van Pierre welke weer een
mogelijkheid op levert om op voorsprong te komen. Helaas is de af-

werking dan weer wat minder.Aan
de andere kant komt ook De Bilt
wel in doelrijke positie maar ook zij
maakte de fout om op het moment
surprises een verkeerde keus te maken. Vooral vlak voor het rustsignaal
krijgen de gastheren een paar mogelijkheden, telkens uit een corner,
om op voorsprong te komen. Maar
ook bij hen, De Bilt ontbreekt de zuiverheid. De rust wordt dan ook bereikt met de bekende brilstand tw.00. Wel mag je concluderen dat het
tempo in deze eerste 45 minuten
aan de lage kant is geweest.
Hoger tempo
De tweede 45 minuten beginnen
met Immanuelson Duku in het elftal van Legmeervogels. Hij neemt
de plaats in van Mels Bos .Eigenlijk kwamen er wel meer spelers in
aanmerking voor een wissel. Het
leek wel of in de eerste 45 minuten er een deken lag over het elftal van Henny Snel. Maar Legmeervogels komt wel goed uit de startblokken in het begin van de 2e helft.
Het tempo is hoger en ook de combinaties worden sneller uitgevoerd
waardoor er meer en meer druk
komt te staan op de verdediging van
De Bilt. Al snel doen zich voor Legmeervogels en paar mogelijkheden
voor maar een paar goede reddingen van doelman Mark Hilten van
De Bilt voorkomt dat zijn ploeg op
achterstand wordt gezet.Dan komt
Legmeervogels toch op de verdiende voorsprong. Het is Robin Oussoren, die geen gelukkige wedstrijd
speelde,die de 0-1 weet te score uit
een onmogelijke hoek weet hij toch
de doelman van De Bilt, Mark Hilten
te passeren. Een voorsprong die niet
onverdiend mag worden genoemd.
Maar even voor de treffer van Robin
Oussoren moest Bart v.d.Tol eigenlijk Legmeervogels al op een verdiende voorsprong gezet moeten
hebben. Een pass van Stefan van

Halverwege zesde
parencompetitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 16 mei
speelde Bridgevereniging Uithoorn
(BVU) de 3e ronde in de 6e parencompetitie. Met nog 2 weken
te gaan verstevigden Hans en Nico hun leidende positie in de Alijn, met wederom een score boven
de 60%. Greetje en Ria dachten: dat
kan ik ook en daarmee stegen zij
van 13 naar 6 en dankzij eveneens
een prima score vlogen Marijke en
Ger van 15 naar 3. In de B-lijn is de
strijd los gebarsten tussen Marineke
& Martin, Wim & Marcel en Bep &
John. Met een gemiddelde van boven de 60% laten zij de rest het nakijken. Wie o wie wordt “beste van
de rest”? De uitslagen:
A-lijn:
1. Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer

63,54%

2. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
63,02%
3. Marijke & Ger van Praag
58,33%
4. Ada Keur & Marion Wiebes 54,69%
5. An & Bert Pronk
51,56%

B-lijn:

1. Marineke Lang
& Martin Kok
2. To van der Meer
& Lijnie Timmer en
Wim Baars & Marcel Dekker
4. Bep & John de Voijs
5. Tini & Johan Lotgerink
6. Marja Calis & Corry Frank
en Riki Spook & Hans Geels

69,10%
62,85%
59,38%
51,39%
50,35%

In de Startersgroep van Cor Hendrix waren dit keer maar liefst 10
paren aanwezig, waarbij Cor samen
met Tonny Godefroy ervoor zorg-

Pierre komt bij Bart v.d.Tol terecht.
Deze stuur met en fraaie lichaamsschijnbeweging een 3-tal spelers,
inclusief de doelman van De Bilt het
bos in maar voor een leeg doel lukt
het Bart v.d.Tol niet om de bal in het
doel te schieten.
Voorsprong
Slechts 8 minuten heeft Legmeervogels van deze voorsprong mogen
genieten. Een overtreding net buiten het 16-metergebied levert De
Bilt een vrije trap op. Deze simpel
genomen vrije trap leverde zoveel
verwarring op in de Legmeervogels
verdediging waardoor De Bilt wel
heel gemakkelijk op gelijke hoogte kon komen. Vervolgens doen zich
voor beide doelen nog wat mogelijkheden voor maar gescoord wordt
er niet meer. Jammer, want er had
voor Legmeervogels duidelijk meer
ingezeten. Dan moet het aanstaande zondag maar gebeuren voor Legmeervogels.
Legmeervogels is kansrijk om de
volgende ronde te halen maar dan
zal wat feller aan het duel moeten
beginnen als in het eerste duel, als
je tenminste de 2e ronde wilt halen .
Opstelling Legmeervogels:
Patrick Brouwer, Nick van Schaik(61
Perry Schoenaker) Roy v.d. Roest
(81 Jordy de Groot), Dennis Rijnbeek, Yannick v.d.Akker, Mels Bos
(46. Immanuelson Duku), Bart v.d.
Tol, Stefan van Pierre, Robin Oussoren, Franklin Meijerhoven, Rigi
Graanoog.
Aanstaande zondag is de return
Legmeervogels – De Bilt begint om
14.00 uur. Ivm het jeugdevenement
Sport en Spel is de kantine mogelijk
pas om 13.45 uur geopend.
Indien deze wedstrijd weer in een
gelijk spel eindigt dan volgt direct
na 90 minuten spelen een strafschoppen serie. Er is dus geen verlenging.
den dat er geen stilzittafel was. Met
62,50% werden zij beloond met een
1e plaats.
Emmy Clausen & Tiny Woerden
werden samen met Marja van Holst
& Sandra Raadschelders 2e met
een prachtige score van 60,42%. In
de totaalstand blijven Ria en Gerbrand nipt 1e, voor Marja & Sandra,
die stegen van 5 naar 2, en Emmy &
Tiny stegen van 4 naar 3.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. U kunt vrijblijvend
een paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
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Legmeervogels F13 Kampioen!
Uithoorn - Door de verdiende overwinning bij Aalsmeer zou het vandaag kunnen gebeuren! Het zong al
een tijdje rond en de trainers hadden alle mogelijke scenario’s de afgelopen weken doorgenomen. Als
wij winnen van JAU en/of de Spartaan punten laat liggen dan kan
Nieuw Sloten op doelsaldo ons ook
niet meer inhalen en ..... blabla. De
jongens waren in ieder geval al net
zo druk met het kampioenschap als
de technische staf dus de spanning
was merkbaar aanwezig!
Helaas kon Nicolai op de wedstrijddag niet aanwezig zijn maar ondanks zijn afwezigheid ging de rest
van de mannetjes vol goede moed
het veld op.
Caden had de handschoenen weer
aangetrokken en de achterhoede werd verder bemand door Jesse
(op links), Malki en David (rechts).
Voorin moesten Derk en Jelmer het
samen met Teun (in het midden) opknappen.
Aanvallen
De eerste aanvallen kwamen van
SDZ en ze spelen goed over. Al
snel komt het eerste schot op doel
maar Caden tikt hem naast het doel.
Uit de corner wordt bijna gescoord
maar gelukkig gaat de bal net naast
de goede kant van de paal. Malki
moet flink bikkelen achterin maar
gelukkig gaat hem dat goed af zoals al het hele seizoen.
Dan verplaatst het spel zich meer
en meer van Caden’s doel af en zetten de jongens goed druk op de bal.
SDZ kan daar niet goed mee omgaan en uit de omschakeling stuurt
Teun als een volleerde Wesley Sneijder een paar keer Derk en Jelmer
weg. De eerste poging gaat nog net
naast maar bij de 2e aanval knalt
Derk hem prachtig rechtsonder tegen de touwen. 1 – 0!!
De F13 heeft nu in de gaten dat
SDZ niet goed weet om te gaan
met de lopende mensen. Onze jongens houden goed positie en doordat SDZ vooral in het midden blijft
staan kunnen Derk en Alex er veel
langs en doorheen lopen. Achterin heeft David het wel wat lastig tegen de behendige en snelle witharige wervelwind van SDZ. Toch weet
hij samen met Malki het gevaar te
bezweren en ook Jesse, die later
de plek van David overneemt, pakt
vaak goed de bal af.
Na een vrije trap van SDZ, die naast
gaat, trapt Caden de bal goed uit,
waarna Teun de bal op het middenveld van Jesse krijgt aangespeeld.
Derk loopt weer goed de diepte in
en Teun geeft hem prachtig de bal
mee. Derk kan alleen op de keeper
af en ja hoor: 2-0!! Schitterend! En

Petanque Boule Union Thamen

Henk van Rekum
tweemaal clubkampioen

erg prettig want nu komt het kampioenschap toch wel erg dichtbij!!
Redding
Uit de aftrap stoomt SDZ op maar
gelukkig brengt Caden samen met
Jelmer in de kluts redding. Caden
gooit goed uit naar Jelmer die mooi
passt op Alex die 1 van zijn befaamde rushes op links inzet.
Pas door een sliding op de doellijn
van SDZ wordt hij afgestopt. Uit de
uittrap van SDZ wordt al snel weer
de bal veroverd. David passt de bal
mooi langs de lijn door op Derk die
voorzet. Uit de scrimmage die volgt
scoort Alex de 3-0! Ongekende luxe.
In de rust blijkt dat Nieuw Sloten
verloren heeft dus het kampioenschap kan ons niet meer ontgaan!
Na de rust pakt de F13 de draad
weer op. Vanaf de aftrap meteen
al weer op het doel af en helaas
gaat Alex te veel naar links waardoor SDZ tot corner kan verdedigen. Uit de corner wel bijna een
doelpunt maar de keeper kan redden. Maar de uittrap van de keeper
is niet goed en Jelmer kan makkelijk
naar Alex passen, Alex trekt goed
voor en Derk tikt hem netjes binnen.
4-0! Schitterende aanval. De jongens blijven druk op de bal houden
en SDZ kan niet in zijn spel komen.
De F13 heeft veel kansen en missen
er nog aardig wat maar uit een volgende aanval loopt Alex goed door
passt op Jesse die scoort met een
mooi en droog schot in de rechter
hoek. 5-0! Dan krijgt SDZ een vrije
trap. Caden ziet hem aankomen en
hangt al in de hoek maar het harde
schot wordt door Alex van richting
veranderd waardoor de bal het doel
invliegt. 5-1! De F13 pakt het weer
op, Teun is zeer actief en David laat
nog een paar kanonskogels los. Caden moet nog 1 keer in actie komen
maar met 1 uittrap en een goeie
pass van Jesse en we zijn alweer
voorin! SDZ vergeet de bal weg te
schieten en Derk bedenkt zich geen
moment en knalt hem er prima in.
6-1! Dan komt SDZ nog eens goed
door uit een Legmeervogels-achtige aanval door het midden en ze
scoren de 6-2. Jammer. Maar niet
getreurd want dan fluit de Scheids
af en is de F13 kampioen in de 5e
klasse!! Voor de penalties wordt dat
al even kort gevierd door een kleine polonaise. Jos van den Berg, de
sponsor, komt de F13 persoonlijk
feliciteren en hangt samen met de
jeugdvoorzitter Wander Habing de
kampioensmedailles om de nek die
onder applaus worden opgehaald.
Het was een mooi en spannend seizoen, Het kampioenschap is verdiend binnen gehaald en het plezier
straalt era f: Fantastisch!

Mevrouw Van Rijn-Smit en haar zoon Henny jr.

H.J. van Rijn al vijftig jaar
reclamebordsponsor bij KDO
De Kwakel - Hier een uniek gouden
jubileum. Rijwielhandelaar H.J. van
Rijn sponsort al 50 jaar KDO. Al 50
jaar is dit familiebedrijf als bordsponsor aan deze vereniging in De Kwakel verbonden. Het bestuur vond
dat ze dit jubileum niet zomaar ongemerkt voorbij konden laten gaan.
Zo hebben de sponsorcommissie en
het bestuur van KDO hun dank uitgebracht aan de familie H.J. van Rijn
en als dank hebben zij voor de familie van Rijn een mooie bedrukte spiegel laten maken en overhandigd.
Een anekdote: sinds de tribune ge-

Volleybaljeugdteam KDO
kampioen van de regio
De Kwakel - Op zaterdag 14
mei werd in De Proosdijhal in Kudelstaart het afsluitende CMVjeugdtoernooi gehouden voor de
jongste volleybaljeugd uit de regio.
Het team van KDO uit De Kwakel
had reeds op eerdere toernooien de
eerste plaats weten te halen in de
A-poule en nu konden deze resultaten omgezet worden in een algemeen kampioenschap op niveau 4.
Ook op die zaterdag moesten er
eerst de wedstrijden afgewerkt worden in diezelfde A-poule, alvorens
er om het kampioenschap gespeeld
kon worden tegen de winnaar in de
B-poule.
In de poule ging het om 3 wedstrijden tegen inmiddels bekende tegenstanders, maar de jongens en
meisjes bleken toch enigszins nerveus vanwege het belang van dit
seizoenlaatste toernooi.
De eerste wedstrijd was, als vaker,
lastig. Niet zozeer door de tegenstanders, alswel door het nog niet
geheel bij de les zijnde team van
KDO.
De twee sets werden wel gewonnen, maar er moest toch wat beter gespeeld gaan worden in wedstrijd 2.
Het leek alsof de KDO-jeugd al bezig was met de finale, want ze maakten te veel onnodige fouten en verloren dan ook de eerste set.
Tweede set
De tweede set begrepen ze, dat deze set gewonnen moest worden, en

Thamen honkballers winnen
Uithoorn - Zondag stond de uitwedstrijd tegen Zuidvogels te Huizen op het programma voor het eerste honkbalteam van Thamen. Na
de overwinning van vorige week
op Vennep Flyers (met 9-4) zat de
stemming er goed in.
In het oefenprogramma waren de
heren ook al bij Zuidvogels geweest
en hadden toen gewonnen met
5-11. Echter in de competitie doet
Zuidvogels goed mee en staan ze in
de stand net achter Thamen, spannend dus.
Pascal Schotman was de startende
werper met als (inval-)catcher Ad
Schoonen. De hele wedstrijd werd
een gelijk opgaande strijd, die werd
gekenmerkt door discutabele calls
van de scheidsrechter waar beide
teams veel last van hadden.
In de 7 inning werd het 8-11 door
een homerun van Mike van Rekum
die met 2 man aan boord de bal

over de hekken wist te krijgen. In de
tweede helft van de 7e inning nam
Mees Röling het gooien over van
Pascal Schotman en moest zorgen
dat de overwinning bij Thamen zou
blijven.
De wedstrijd bleef gelijk opgaan
want in de 2e helft van de 8ste inning werd het 11-12 met nog één
inning te spelen.. en het massaal
aanwezig Thamen publiek werd hier
erg zenuwachtig van.
In de eerste helft van de 9e inning
wist Thamen de voorsprong nog uit
te breiden door een homerun met
1 man op de honken van Ernst-Jan
Koole. Met een voorsprong van 1117 denk je dat je er bent.. maar Zuidvogels kwam nog terug naar 15-17.
Thamen coach Marlon Frolijk kon
dus wederom met een overwinning
naar huis. Thamen speelt komende zondag 29 mei om 15.00 uur bij
Quick te Amsterdam.

bouwd is 1961 werden door de toenmalige voorzitter W.A. Verlaan de
plaatsen verkocht om reclame te maken. Maar ook wist deze handelaar
tribuneplaatsen te verkopen, toentertijd kwam je voor 100 gulden in
het bezit van een vaste plaats voor
het leven .Dat waren de eerste vormen om via sponsoring aan geld te
komen. De familie van Rijn, goede
vrienden van familie Verlaan, kocht
er wel twee, want Henny (sr.) en zijn
vrouw Luus waren hele trouwe supporters en wilden met de thuiswedstrijden graag droog zitten.

dus gelijk gespeeld, om in de derde
wedstrijd de eerste plaats in de poule zeker te stellen, door die wedstrijd
te winnen.
Met die gedachte en de daardoor
opgebrachte inspiratie, werd inderdaad die eerste plaats gehaald.
Tegenstander bleek, na veel gereken, een bekende en lastige, namelijk het team van SAS ‘70 uit Uithoorn.
Dit team hadden ze al eerder bestreden in voorgaande toernooien en weliswaar steeds verslagen,
maar met de nodige krachtsinspanning.
In eerste instantie bleek ook nu
weer, dat SAS een geduchte tegenstander is en tot halverwege de eerste set ging het gelijk op. Na een
paar goede services en attent reageren op teruggespeelde ballen
leek de weerstand bij SAS gebroken
en werd de eerst set, en op de zelfde wijze de tweede set, door KDO
gewonnen en konden zij zich op niveau 4 kampioen van de regio noemen. Met een bijbehorende beker
en voor ieder teamlid een medaille
werd dit kampioenschap bezegeld.
Van het KDO-volleybalbestuur
kreeg elk jeugdlid een roos en cadeaubon aangeboden en natuurlijk
een ‘overwinningsborrel’.
Heb je zin om eens mee te trainen
met dit team, dan ben je op dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur van
harte welkom op de training in de
KDO-sporthal aan de Vuurlijn in De
Kwakel.

Uithoorn - In een partij petanque
(jeu de boules) komen twee speelwijzen voor. Het pointeren, dat is
het plaatsen van een boule zo dicht
mogelijk bij het but (doelballetje), en het tireren, het wegschieten
van boules van de tegenstander en
soms ook het but. In de discipline tireren (precisieschieten) worden op
clubniveau, nationaal en internationaal kampioenschappen gehouden.
De wedstrijd bestaat uit vijf oefeningen in oplopende moeilijkheidsgraad, die van vier verschillende afstanden (6, 7, 8 en 9 meter) uitgevoerd moeten worden. Oefening 1
is het wegschieten van een enkele
boule, bij oefening 2 ligt de te schieten boule 10 cm achter een butje,
waarbij het butje niet geraakt mag
worden, In oefening 3 moet de middelste van drie naast elkaar, 10 cm
uit elkaar gelegen boules geschoten
worden. Hierbij mogen de buitenste
boules niet geraakt worden. Oefening 4 is weer iets moeilijker. De te
schieten boule ligt 10 cm achter een
andere boule, die niet geraakt mag
worden. In de laatste oefening moet
het butje geschoten worden. Dat
valt zeker niet mee, want het butje
heeft een diameter van 3,5 cm.
Deelnemers
Bij het nationaal kampioenschap
waren er 44 deelnemers. Aan dat
aantal kwam Boule Union Thamen
bij lange na niet. Slechts negen leden durfden deze moeilijke discipline aan. Na een voorronde waarbij
elke deelnemer alle vijf de oefeningen achter elkaar uitvoerde, gingen
de vier met de hoogste scores over
naar de halve finale. Hierin werd tegen een directe tegenstander gespeeld en ging de winnaar van de
onderlinge strijd door naar de finale. Dat waren dit jaar Jaco de Haan
en Henk van Rekum (verliezend finalist van 2010). Het werd geen
hoogstaande finale, daar beide spelers toch wat moeite hadden om het
doel te raken. Henk was echter iets
trefzekerder dan Jaco en veroverde
de titel 2011.
Precisieplaatsen
Er bestaat geen nationaal of inter-

nationaal kampioenschap plaatsen.
De wedstrijdcommissie van Boule Union Thamen heeft de competitie voor deze discipline zelf ontworpen analoog aan de oefeningen bij
het precisieschieten. Ook hier zijn
de oefeningen in oplopende moeilijkheidsgraad. Er wordt gestart met
het zo dicht mogelijk bij het but
plaatsen van een boule vanaf 6, 7, 8
en 9 meter. Oefening 2 is gelijk aan
oefening 1, behalve dat de geworpen boule pas 2 meter voor het doel
op de grond mag komen. In oefening 3 moeten bij het plaatsen drie
boules die een meter voor het but
liggen ontweken worden. In oefening 4 moet de middelste van deze
boule opgestoten worden, zodat deze zo dicht mogelijk bij het but komt.
Tot slot moet in oefening 5 het butje
verplaatst worden door de geworpen boule naar twee boules die 40
cm achter het butje liggen.
Ook bij deze discipline waren er negen deelnemers en werd er na een
voorronde een halve finale en een
finale. In de finale trad Henk van
Rekum aan tegen Hein Bloemers.
Ook hier trok Henk aan het langste
eind en haalde de dubbel binnen.
Uitslag precisieplaatsen:
Henk van Rekum
Hein Bloemers
Ina Hoekstra en Bas de Haan
Uitslag precisieschieten:
Henk van Rekum
Jaco de Haan
Ina Hoekstra en Joan van Rekum.
In de komende weken zijn er geen
bijzondere evenementen bij Boule
Union Thamen.
Wel zal aanstaande zaterdag 28 mei
een equipe bestaande uit Henk en
Joan van Rekum en Ina Hoekstra
deelnemen aan het Nederlands
kampioenschap voor veteranen
(55+) in Leidschendam.
Op 15 en 22 juli vindt de traditionele
vrijdagavondcyclus, een open toernooi voor bij de Nederlandse Jeu de
Boules Bond aangesloten spelers,
plaats.
Intussen blijven de leden hun balletje gooien op de dinsdag- en donderdagavond en woensdagmiddag.

Jongens van de Kwikstaart
konden het niet redden
Uithoorn - Op woensdag 18 mei is
het dan eindelijk zover als de Kwikstaart-helden
achtereenvolgens
gaan aantreden tegen de Piusschool
uit Abcoude, Bekemaschool uit Duivendrecht, Vinkenbaan uit Muiderberg en de Karel Eykman uit Amstelveen.
Als eerste wordt er gestart tegen de
Piusschool, gelijk zetten de mannen
druk en al gauw komen de eerste kansjes. Bart trapt de bal uit en
Tommy speelt naar Koen, weer naar
Tommy en weer terug naar Koen en
met een heerlijk lobje wordt de keeper verrast, 0-1. Een overtreding van
de Kwikstaart levert een vrije trap op
voor Pius en deze gaat er helaas voor
de Kwikstaarters in een keer in, 1-1.
Tweede helft, Pius begint beter en
al snel scoren zij de 2-1. Via een inworp krijgt Maurits de bal en met
een mooie actie krijgt hij de bal
voor Tommy, Tommy mist maar Sergio niet, 2-2. Koen verovert de bal en
geeft mee aan Maurits en hij legt de
2-3 erin. Vrije trap voor de Kwikstaart
en Michael eist de bal op. Met een
heerlijke trap zet hij de eindstand op
het scorebord, 2-4.
Als tweede moeten de Kwikstaarters tegen de Bekemaschool: een
heel rare wedstrijd de scheidsrechter
fluit niet constant en zowel de Kikstaarters als de tegenstander kunnen de beste man niet meer volgen.
Met een snelle uitbraak weet de Bekemaschool de ruststand te bepalen
op 1-0. In de tweede helft worden de
Kwikstaarters iets sterker maar pas

laat in de tweede helft volgt de verdiende gelijkmaker van Koen, 1-1.
Mede door het verdedigende werk
van Raynor, Coen, Pim, Tim en Bart
werd erger voorkomen.
De derde wedstrijd is tegen de Vinkenbaan, Hier deed de scheidsrechter nog maffer. De aftrap werd niet
snel genoeg genomen en dus een
vrije trap voor de Kwikstaartschool..
Gelijk zetten deze helden de Vinkenbaan vast op eigen helft met Sergio, Michael, Sander, Joeri en Koen
die elke bal opvingen die richting het
middenveld werd gespeeld. Helaas,
de eerste bal die er overheen gaat levert gelijk de 1-0 op. In de tweede
helft krijgen ze kansen genoeg maar
helaas wordt er niet meer gescoord.
De vierde en laatste wedstrijd is tegen de Karel Eykmanschool. Van
meet af aan staat de Kwikstaartschool onder druk, toch krijgen ze
dankzij een vrije trap de mogelijkheid
om de score te openen. Helaas schiet
Michael de bal net over. Pal voor rust
maakt de Eykmanschool helaas de
1-0. Direct na de aftrap volgt de 2-0
voor hun. Toch komen de Kwikstaarters nog een paar keer gevaarlijk
voor het doel, maar Youp, Luke, Tommy, en Maurits weten de bal er niet
in te krijgen. Dennis en Raymond zijn
erg tevreden over de prestatie van
hun mannen, de tegenstanders waren allemaal jongens uit groep 8, dus
1x winst, 1x gelijk en 2x verliezen is
geen schande maar een mooie leerschool voor volgend jaar wanneer zij
groep acht zijn.

