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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Zestig jaar getrouwd en
54 jaar wonend in Wilnis
Wilnis - Het heeft even geduurd,
maar wederom kan het Rondeveense juwelendoosje voor bijzondere huwelijken te voorschijn worden
gehaald. En wat voor een. Dit keer
voor Rob en Mieke van der LindenBaljet op de Herenweg. Woensdag 16 mei vierden zij het heugelijke feit dat zij 60 jaar met elkaar zijn
getrouwd. Dat huwelijk is tot op de
dag van vandaag intensief en rijk
geweest. “Wat een tijd, hè” roept
een krasse en uiterst gastvrije Mieke ons toe tijdens het overbrengen
van onze felicitaties. “Maar het is
zo om hoor, de jaren vliegen voorbij.” Mieke en Rob zijn geen onbekenden in het Wilnisse. Niet in de
laatste plaats omdat Mieke van zich
deed spreken bij haar deelname
aan de tentoonstelling 1940-1945 in
2010. Die werd ter gelegenheid van
65 jaar herdenking van de Tweede
Wereldoorlog in De Roeping achter
de NH-kerk met medewerking van
het Comité Herdenking 1940-1945
Wilnis georganiseerd. Mieke vertelde daar samen met Guus Stein
aan belangstellenden haar ervaringen over de internering en het verblijf in het Jappenkamp Bankinang
op Sumatra. Daar was zij met haar
ouders na de bezetting van Nederlands-Indië door Japan in terecht
gekomen. Zij hebben het gelukkig
allemaal overleefd. Rob zat niet in
dat kamp maar is verkeersvlieger bij
de KLM geweest en sport vandaag
de dag heel vrolijk met zijn groepje bij Spel en Sport De Ronde Venen. Burgemeester Maarten Di-

vendal bezocht het bruidspaar met
een welgemeende felicitatie. Het
boek ‘De Plassen’ dat hij buiten het
bloemstuk als cadeau meebracht
namens de gemeente, werd zeer in
dank afgenomen. Het prijkte bovendien nog niet in de boekenkast. De
‘burg’ blijkt een gemoedelijk mens
te zijn en liet zich door Mieke met
Rob graag aan de arm meenemen
de tuin in voor de traditionele ‘fotosessie’.
Fort de Kock
Mieke werd geboren in Den Briel op
18 juli 1926; Rob zag het levenslicht
in Dordrecht op 19 april 1928. De
vader van Mieke, Jan Baljet, kreeg
een baan als onderwijzer aangeboden in Bukittinggi op Sumatra. Indië was een mooi land en het gezin
verkaste van het koude natte Holland naar een woning in de omgeving van Fort de Kock. “Een prachtige tijd”, aldus Mieke en Rob in koor,
“totdat de Jap kwam natuurlijk.” Na
de oorlog repatrieerde het gezin in
1946 en kwam in Den Haag te wonen. Nu had Mieke een tante in Papendrecht met een huis aan de oever van de rivier Merwede. Daar had
een groepje sportieve jongens hun
bootjes liggen waarmee zij op de rivier voeren. Eén daarvan was Rob
die in opleiding was voor verkeersvlieger, eerst in Gilze Rijen, later op
vliegveld Ypenburg bij Den Haag.
Mieke was toen lerares en beheerste als een van de weinigen de taal
die in Nederlands-Indië werd en
wordt gesproken (het Bahasa Indo-

Gierzwaluw blijft welkom
in Zorgcentrum Maria-Oord
Vinkeveen - In ‘Maria-Oord’ in
Vinkeveen realiseert GroenWest,
naast huurappartementen, ook tien
nieuwe vogelbroedplaatsen. Deze broedplaatsen zijn bestemd voor
bijzondere bewoners van ‘MariaOord’, namelijk de gierzwaluwen.
Deze bijzondere vogel is familie
van de kolibrie en voelt zich goed
thuis in het voormalige zustergebouw. Daarom hebben GroenWest
en Spelt Vastgoed ervoor gekozen
om ook broedplaatsen voor deze
beschermde vogelsoort te bieden in
het gerenoveerde project.
De nieuwe nestkasten vormen de
vervanging voor de dakpannen
waaronder de gierzwaluwen nu
nestelen. Op 10 mei jl. ontvingen
Edwin Verhaagen (GroenWest) en

Jan Spelt (Spelt Vastgoed) de eerste nestkast. De samenwerking tussen GroenWest en Spelt Vastgoed in
project ‘Maria-Oord’ resulteert in de
oplevering van 39 (sociale) huurappartementen met een oppervlakte
variërend van circa 45 tot 110 vierkante meter. De woningen worden
kwalitatief hoogstaand afgewerkt.
Ook zijn de woningen drempelloos
en zeer energiezuinig. Verder komt
er een zogenaamde zorgplint op de
begane grond. Voor informatie met
betrekking tot de woningen kunt
u contact opnemen met GroenWest (www.groenwest.nl), voor
de zorgplint met Spelt Vastgoed
(www.speltvastgoed.nl) en voor de
gierzwaluwen met Gierzwaluwbescherming Nederland (www.gierzwaluwbescherming.nl).

nesia)). Nog vandaag de dag is dit
eigenlijk haar tweede moedertaal en
onderhoudt zij vriendschappelijke
betrekkingen met mensen uit haar
Indiëtijd. De taalkennis was reden
waarom zij onder meer bij de toenmalige woonkampen van de Molukse bevolking (in ballingschap) werd
gevraagd les te geven aan kinderen.
Mieke en Rob trouwden op 16 mei
1952 in Den Haag voor zowel de wet
als de kerk. Uit het huwelijk werden
achtereenvolgens drie dochters en
een zoon geboren. Intussen kan het
echtpaar zijn geluk niet op met liefst
12 kleinkinderen.
54 Jaar in Wilnis
Rob had begin jaren vijftig zijn papieren gehaald als vliegenier en
werd vervolgens vlak na het huwelijk door de KLM uitgezonden om
voor Garuda Indonesian Airlines te
gaan vliegen in Indonesië met als
standplaats Djakarta. In 1957 keerde hij terug. Hij zocht een woning in
de vrije vestiging en vond die in Wilnis, in de buurt van Schiphol. Sinds
1958 woont het echtpaar op de Herenweg. Mieke heeft zich naast lesgeven de afgelopen jaren verdienstelijk gemaakt in het lokale maatschappelijke leven. Zo was zij o.a.
heel actief bij de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, richtte onder meer de stichting Spel en
Sport 55 plus op (nu DRV) en is
eenmaal per jaar mede organisator
van de reünie stichting Fort de Kock
die meestal in Mijdrecht wordt gehouden. Daarnaast is het bij Mieke altijd een ‘open huis’ voor vrienden en vriendinnen. Rob heeft tot
1984 bij de KLM gevlogen. “Mijn
laatste machine was een DC-10.
Die vloog fantastisch. Ik ben getuige geweest van de grote technische
ontwikkeling die de luchtvaart heeft
meegemaakt. Ik stapte immers van
schroefvliegtuigen via propjets over
op straalverkeersvliegtuigen. Dat is
een hele ervaring geweest. Ik heb
genoten van mijn tijd bij de KLM.
Mijn stelregel is altijd geweest: ‘als
je een baan naar je zin hebt, hoef je
nooit meer echt te werken’. Dat gaat
vanzelf. Toen ik voor Garuda vloog
ben ik nog wel eens met een privévliegtuig over het gebied in Su-
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matra gevlogen waar ooit het Jappenkamp moet zijn geweest. Maar
er was niets meer van te vinden. Ik
ben in 1984 op mijn 56e met pensioen gegaan bij de KLM. Mocht ik
de 2014 halen, en waarom niet zou
je zeggen gelet op de gezondheid
van ons beiden, dan heb ik 30 jaar
van mijn pensioen kunnen genieten. Da’s verrekte mooi. Mieke en
ik hebben al een prachtig en intensief leven achter de rug en de koek
is nog steeds niet op. Waar vind je
dat? We zijn nog actief in een aantal zaken en varen af en toe graag
met onze motorboot. Sterker nog, zo
nu en dan word ik onrustig en wil
ik nog wel eens verder over de Nederlandse horizon kijken. Dat zit mij
in het bloed. Dan ga ik met een van
de kleinkinderen ergens naartoe op
de wereld, zoals Afrika, Nieuw-Zeeland waar mijn dochter met haar
gezin woont, Amerika en dergelijke. De Gordel van Smaragd is ook
nog altijd een trekpleister maar of
we er ooit een keer naartoe gaan
is niet zeker. Zijn wel benieuwd hoe
Indonesië zich verder zal ontwikkelen. Wij denken er toch met goede gevoelens aan terug, op die ene
donkere tijd na. Het blijft altijd een
stuk van ons leven beheersen, zeker
dat van Mieke. Ons 60-jarig feestje hebben we recentelijk met elkaar gevierd in de Ardennen en nu
gaan we weer vrolijk verder.” Aldus
een goed van de tongriem gesneden Rob. Sudah!

Sanquin Bloedvoorziening
verhuist naar Mijdrecht
Mijdrecht - Sanquin is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland en moet voldoen
aan alle richtlijnen die door het ministerie van Volksgezondheid worden gesteld. De afnamelocatie in
Wilnis voldeed vanwege ICT-problemen niet meer aan deze richtlijnen. Daarom is Sanquin op zoek
gegaan naar een andere locatie. In
Mijdrecht is een nieuwe locatie gevonden. De locatie voldoet aan alle moderne eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Hiermee
kunnen donors sneller worden geholpen.
Vanaf deze maand wordt bloed afgenomen in zwembad De Ronde
Venen aan de Ontspanningsweg 1

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

(navigatieadres: Veenweg 1), 3641
SV in Mijdrecht). De openingstijden
van afnamelocatie Mijdrecht zijn
van 17.30 tot 21.00 uur. Sanquin is
altijd op zoek naar nieuwe donors.
Sanquin verricht levensreddend
werk dat niet mogelijk is zonder de
onbaatzuchtige gift van bloeddonors. Ieder gezond mens tussen de
18 en 65 jaar, met een gewicht van
boven de vijftig kilo, kan zich opgeven als bloeddonor.
Ook bloeddonor worden?
Wilt u ook bloeddonor worden, dan
kunt u zich aanmelden via de website www.sanquin.nl of bel voor
meer informatie naar de gratis Donorinformatielijn: 0800-3666736.

2e Pinksterdag open!
Wij zijn open van 11.00 tot 16.00 uur.

Profiteer nu nog vóór de belastingverhoging per 1 juli.
Zie w w w. v a n k o u w e n . n l

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN

EN vErGadErINGEN vaN
WIJGEMEENTE
SPONSOREN
KEES JAN KOEDAM:
dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

EEN ACTIE VOOR
ALPE D'HUZES

KIJK OP WWW.MEERBODE.NL
DaalDer 19 • 3641 lK MijDrecht

€ 239.500 K.K.

In de rustige wijk Hofland Zuid staat deze hoekwoning
met vier slaapkamers op maar liefst 171 m² eigen grond.
Daalder 19 heeft een doorzon woonkamer van bijna
8 meter lang en een achtertuin van 12 meter diep op
het westen. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer met ligbad en aansluitpunt
voor de wasmachine. Op de zolder is de vierde slaapkamer die lekker licht is door twee grote dakramen.
De woning staat aan een rustige straat met aan de
overzijde bungalows.

Voor InlIchtIngen kunt u terecht bIj:
Amstelplein 6-12 | uithoorn | 0297-52 41 24
uithoorn@kooplenstra.nl

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
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 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
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
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
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en 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 bOuwverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen
om bouwvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het bouwwerk

bouwnr.

datum
ontvangst

mijdrecht
Bozenhoven 57-63

Oprichten van 11 appartementen

2010/0621

10-5-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

mijdrecht
Energieweg 116
vinkeveen
Achterbos 24

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Plaatsen van een kantoorgebouw Bouwen

W-2012-0264

14-5-2012

Uitbreiden van de 1e verdieping

W-2012-0262

10-5-2012

Bouwen

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 25 mei 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage,
de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam
mijdrecht
Veenweg 162

aard van het project/inrichting activiteiten

aanvraagnr.

Wijzigen van een voorschrift in
de vergunning voor de RWZI

W-2012-0263

Milieu

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

mijdrecht
Helmstraat 9

Realiseren van een fietsenberging Bouwen

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning
W-2012-0207

10-5-2012

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.
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 Primagaz Nederland B.V., Postbus 85, 7200 AB Zutphen t.b.v. het vervoer van propaan naar
diverse locaties in De Ronde Venen.
ter inzagelegging
De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 24 mei tot en met 6 juni. 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 NoordWest Utrecht, Postbus 242, 3620 AE in Breukelen. U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadslaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
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 tel. 0346-260646 of mw.
Y.T.M. van der Maat, tel. 0346-260641.
drank- en hOrecawet verGunninG
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang van 24 mei tot en met 5 juli 2012 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 uur en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor een ieder gedurende zes weken
ter inzage ligt een drank- en horecawet vergunning voor de inrichtingen:
- Bob’s Bar, Prinses Margrietlaan 40 in Mijdrecht;
- Lust Beachclub, Molenkade 30 in Vinkeveen;
- Eet-, feest- en sportcafé Cens, Eendracht 1 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG
Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
de beheerreGelinG Gemeentelijke basisreGistratie persOnen
Gemeente de rOnde venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 15 mei 2012 de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente De Ronde Venen is vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente De Ronde Venen van 14 september
2010, die van toepassing was verklaard voor de gehele gemeente De Ronde Venen op 4 januari 2011 en het
GBA privacyreglement gemeente De Ronde Venen van 14 september 2011, dat eveneens van toepassing was
verklaard op 4 januari 2011 voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen. De Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente De Ronde Venen is nodig volgens de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens. In deze Beheerregeling is onder meer geregeld het informatiebeheer, het gegevensbeheer,
het systeembeheer, het applicatiebeheer, het privacybeheer, de gegevensverwerkingen en het beveiligingsbeheer. De Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente De Ronde Venen treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
ter inzagelegging
Genoemde Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente De Ronde Venen ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie
zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op

www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift
worden verkregen.
het infOrmatiebeveiliGinGsplan Gba & waardedOcumenten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 15 mei 2012 het Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten is vastgesteld. Het Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten is nodig voor een zorgvuldige en betrouwbare omgang met de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie. De verzameling van gegevens wordt bijvoorbeeld steeds groter en ook de snelheid waarmee
gegevens worden verwerkt. De Wet bescherming persoonsgegevens eist van de gemeente, dat beveiligingsen privacymaatregelen ten aanzien van ondermeer de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) worden genomen. Deze maatregelen zijn neergelegd in een informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten. Hierin staan ondermeer de normen voor het beveiligingsbeleid en een maatregelenoverzicht
dat nodig is voor de vereiste beveiliging. Het Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten treedt in
werking met ingang van 1 juni 2012.
ter inzagelegging
Genoemde Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het
register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is vanaf 1 juni 2012 tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden
verkregen.
het privacyreGlement brp Gemeente de rOnde venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 15 mei 2012 het Privacyreglement
BRP gemeente De Ronde Venen is vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van Het GBA privacyreglement
gemeente de Ronde Venen van 14 september 2010 dat van toepassing was verklaard voor de gehele nieuwe
gemeente de Ronde Venen op 4 januari 2011. Het Privacyreglement BRP gemeente De Ronde Venen vloeit
voort uit de Verordening gemeentelijke Basisregistratie Personen De Ronde Venen 2012. In dit reglement
wordt onder meer een nadere regeling gegeven over het beheer, de verstrekking van gegevens en de mogelijkheid van correctie. Het Privacyreglement BRP gemeente De Ronde Venen treedt in werking met ingang van
de dag na publicatie.
ter inzagelegging
Genoemde Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente De Ronde Venen ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie
zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op
www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift
worden verkregen.
Openbare bekendmakinG Gemeenschappelijke reGelinGen
Het college van gemeente De Ronde Venen maakt op grond van het bepaalde in artikel 26 lid 2 van de Wet
gemeenschappelijke regeling (Wgr) bekend dat het met toestemming van de gemeenteraad heeft besloten
tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU. Deze regeling, die wordt
aangegaan met 13 andere gemeenten in de regio, betreft de behartiging van belangen en de uitvoering van
taken en bevoegdheden op het gebied van omgeving, duurzaam leven, wonen en werken, waaronder in ieder
geval milieu, en mogelijk ruimte, veiligheid, bouwen, archeologie, monumenten en natuur in deze gemeenten.
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NWU-ZOU treedt ingevolge artikel 42 van de regeling in
werking op 11 mei 2012. In verband met het functioneren van het openbaar lichaam per die datum, heeft het
college besloten om wethouder C.F. Schouten aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst NWU-ZOU en wethouder H.M. Spil als plaatsvervangend lid.
ter inzagelegging
De volledige tekst van de regeling ligt ter inzage in het gemeentehuis, bezoekadres Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Ook is de integrale tekst te raadplegen op de website van
de gemeente De Ronde Venen.

aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 31 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 mei 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (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 agenda
4. Initiatiefvoorstel sportvelden Abcoude
Door de fractie van Ronde Venen Belang is een initiatiefvoorstel opgesteld. Het initiatiefvoorstel gaat over de
aanleg van 4 kunstgrasvelden, waarvan 2 voor de hockeyvereniging Abcoude en 2 voor de voetbalvereniging
Fc Abcoude. De kunstgrasvelden zijn noodzakelijk om het capaciteitsprobleem van beide verenigingen op te
lossen, noodzakelijk voor het voortbestaan van beide verenigingen (ruim 1.400 leden).
5 Geurbeleid, raadsvoorstel nr. 0024/12
De wet Geurhinder en Veehouderij geeft gemeenten de bevoegdheid om eigen geurbeleid vast te stellen. Het
college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft geurbeleid vastgesteld voor “vaste afstandsdieren”. Dit zijn melkveekoeien en paarden. In de wet zijn afstanden vastgelegd die de stallen van deze
bedrijven moeten hebben ten opzichte van bijvoorbeeld woningen. Met het geurbeleid worden deze afstanden gehalveerd, waardoor bestaande knelpunten worden opgelost. Ook kan woningbouw zoals in Marickenzijde door het nieuwe beleid dichter bij veehouderijen plaatsvinden.
6. Sluiting
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 31 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 mei 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 26 april 2012
4. Akkoordstukken
4a. Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2012, raadsvoorstel 0017/12
De VNG heeft gemeenten geïnformeerd over het overnemen van een aantal technische wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer. Deze zijn in de voorliggende verordening opgenomen.
4b. Ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude (april 2012), raadsvoorstel nr. 0020/12
Bij de gemeente zijn meerder verzoeken binnengekomen om de locatie op de Stationsstraat 14 (de Rabobank-locatie) te herontwikkelen. Om tot een herontwikkeling te komen die past binnen de historische kern
Abcoude en kan rekenen op een breed draagvlak heeft de gemeente zelf een visie opgesteld. Het college van
B en W heeft op 31 januari 2012 de concept ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude vastgesteld.
4c. Verklaring van geen bedenkingen in verband met een te nemen projectbesluit voor het perceel Poeldijk 3
te Waverveen, raadsvoorstel nr. 0022/12
Voor het perceel Poeldijk 3 te Waverveen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw ingediend. Dit plan kan alleen middels een Wabo-projectbesluit worden gerealiseerd. In
verband met de ligging in het buitengebied is er een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad
nodig. Het onderhavige project valt niet onder de categorieën van gevallen op de lijst die door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 maart 2011.
4d. Voorloper gemeentelijke Structuurvisie, raadsvoorstel nr. 0023/12
De gemeente werkt aan een Structuurvisie voor de hele gemeente. Inmiddels is een Voorloper tot stand gekomen, waarin de hoofdlijnen voor de Structuurvisie uiteen worden gezet. Daarbij wordt ook concreet gemaakt hóe de gemeente daarmee aan de slag wil. Naast de Voorloper wordt een aanpak voor het komende
jaar aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin wordt beschreven op welke wijze wordt gewerkt aan het tot
stand brengen van een Ontwerp Structuurvisie eind 2012.
4e. Vaststellen diverse grondexploitaties en afsluiten grondexploitatie Baambrugge Oost per 31 december
2012, raadsvoorstel nr. 0021/12
De raad wordt voorgesteld over te gaan tot: Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties voor de projecten Meerbad Abcoude, Westerheul IV Vinkeveen, Stationslocatie Abcoude en Baambrugge Oost. Het vaststellen van de grondexploitatie voor het project Veenbad Vinkeveen. Het per 31 december 2012 afsluiten van
de grondexploitatie Baambrugge Oost.
4f. 1e Financiële rapportage 2012, raadsvoorstel nr. 0019/12
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 1e financiële rapportage 2012.
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
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Basisscholen
veilig op weg
met de provincie

Veilige wegen én veilig gedrag
Verkeersveiligheid is een
belangrijk speerpunt van de
provincie Utrecht. Daarom
zorgt de provincie ervoor dat de
provinciale wegen aan de normen
van veilige wegen voldoen en
monitoren we waar eventuele
aanpassingen nodig zijn. Zo
kunnen de inwoners van de
provincie én alle mensen die zich

PS

in deze drukke regio bewegen,
veilig op weg.
Maar verkeersveiligheid is meer
dan alleen een veilige weg: een
groot deel wordt bepaald door
het gedrag van de weggebruiker.
Daarom investeert de provincie
ook in educatie en spannen we
ons op deze manier in om minder
verkeersongevallen op onze

‘Kinderen moeten vroeg
bewust zijn van gevaar’

Wim van Wikselaar, statenlid voor
de SGP: “Je kunt niet vroeg genoeg
beginnen met h et bijbrengen van kennis
over veiligh eid in h et verkeer. Daarom
vindt de SGP h et belangrijk dat de
provincie geld besteedt aan educatie op
de sch olen. Als kinderen zelf ervaren dat
de ch auffeur je niet kan zien als
je met je fiets in de ‘dode h oek’
zit, maakt dat veel indruk. Er is
dus gevaar! Daar moeten ook

GS

wegen te krijgen.
Het lesprogramma ‘Veilig op Weg’
is ontwikkeld door het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid
Utrecht (ROV Utrecht) en wordt
aangeboden aan een groot aantal
gemeentes in de provincie. Meer
informatie over de inhoud van
het lesprogramma vindt u op de
website www.veilig-op-weg.nl

kinderen zich bewust van zijn. Natuurlijk
speelt de inrich ting van de weg ook een
belangrijke rol. Op de Hoofdstraat in
Driebergen ligt een gedeelte van een
smal fietspad, op een plek met veel
verkeersbewegingen, strak tegen de weg
aan. Daar is een paar jaar geleden nog
een meisje verongelukt. Bij dit soort
gevaarlijke plekken moeten we
actie ondernemen. Dat mag geld
kosten!”

‘Zorgen voor een goede basis’

Remco van Lunteren, gedeputeerde
Mobiliteit: "De meeste ongevallen in
h et verkeer gebeuren doordat iemand
niet oplet of wanneer iemand zich niet
aan de verkeersregels h oudt. Daarom
is h et belangrijk om ervoor
te zorgen dat kinderen al
op vroege leeftijd goede
educatie krijgen over
verkeersveiligh eid. Zodat ze
een goede basis h ebben als
ze op weg gaan.

Aan de andere kant proberen we er
natuurlijk voor te zorgen dat de situatie
op onze wegen ook zo veilig mogelijk
is. Op dit moment voldoen al onze
wegen aan de landelijke normen voor
verkeersveiligh eid, maar we blijven altijd
goed monitoren. Als er op onze
wegen iets gebeurt, kijken wij altijd
meteen kritisch naar de situatie
om te kijken of wij nog iets
extra’s aan de situatie moeten
doen.”

Leren hoe je veilig het verkeer in
kunt, begint al op jonge leeftijd.
Daarom gaven de leerkrachten van
basisschool 't Anker in Amersfoort
samen met gedeputeerde Van
Lunteren op 9 mei de eerste les
over dode hoeken aan groep
zeven. De les maakt onderdeel

uit van het programma Veilig op
weg, wat de provincie aanbiedt
aan basisscholen in de regio. De
leerlingen hebben samen met
de gedeputeerde bij een grote
vrachtwagen gekeken wat je
moet doen om veilig achter zo'n
vrachtwagen te fietsen.

Creatief Recycle
Centrum maakt
kosteloos waardevol
Niet alleen op het gebied van
verkeersveiligheid is educatie
belangrijk, ook bij duurzaamheid
speelt het een rol. Het Creatief
Recycle Centrum (CRC),
gevestigd in het Welzijn College
van ROC Midden Nederland
geven ze de hergebruikgedachte
aan de Vondellaan in Utrecht,
weer door aan de volgende
geeft schone huishoudelijke
generatie,” vertelt projectleider
en industriële afvalmaterialen
Margreet de Goei. Het CRC, dat
een nieuwe bestemming. Deze
mede mogelijk is gemaakt door
materialen – zoals kartonnen
de provincie Utrecht, biedt een
verpakkingen of oude schoenen
keur aan workshops. “Door de
– vormen namelijk de grondstof materiaalkeuze en de beperking
voor ware kunstwerkjes.
daarin, verleiden wij studenten
Het zijn onder meer
tot verrassende prestaties,” zegt
studenten in de sector
mede-initiatiefneemster Louise
Welzijn, (toekomstige)
Lammers.
onderwijsassistenten op
Heeft u interesse in een
basisscholen en medewerkers
workshop? Of heeft u
van kinderdagopvang en
recyclebare materialen voor het
buurthuizen, die in de
CRC? Kijk op de nieuwe website:
workshops van het CRC mooie
www.creatiefrecyclecentrum.nl
dingen maken met kosteloos
en vul het contactformulier in.
materiaal. “Zo leren zij niet
alleen zelf duurzaam te
In de provincie is
werken, maar straks
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
6 juni. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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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.

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Mysteryguest
6,8 kilo afgevallen
in vijf weken
Mijdrecht - Mystery guest: “Het
gaat helemaal lekker. Ik ben elke dag druk bezig met het Slimness eetdagboek en heb eigenlijk
niet het gevoel dat ik met een dieet bezig ben, want ik heb geen
honger. Ik train vier keer per week
en de resultaten zijn geweldig! Ondanks het vele trainen bij WLC trainingen heb ik nu meer energie dan
ooit. Het vele buitensporten doet
een mens echt goed.”

Mijmeringen

*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.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. 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.

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 devan
belangrijkste
van SOS van
De Ronde
Venen. Als
de school
De bouw
scholen endoelen
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in de
Derde
er
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en de
om
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met
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te maken:
goed onderwijs
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binnen
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vanvoorzieningen
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Met doelen
hulp van
onze
dit lukken!
king zijn dekinderen.
belangrijkste
van
SOSdonateurs
De Rondegaat
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!

‘The Princess of Boogie,
Blues and Jazz’

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN

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.
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.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
SGRENZELOOS

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
Postbus 54 - 3645 ZK Vinkeveen - www.sosderondevenen.nl
IN ONDERWIJS
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening: 45.91.18.994

ApOTHEEk

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 Ontwikkelings

Ze leert zichzelf boogie woogie spelen door te luisteren naar oude platen van Amerikaanse boogie-pianisten.
Ze studeert rechten en maakt carrière als advocate, in haar vrije tijd
maakt zij deel uit van een muziektheatergroep waarmee ze meerdere
concoursen wint.

Buiten

Tijdens een concert ontmoet ze de Amerikaanse pianolegende Little Willie Littlefield, en als hij Anke hoort spelen en zingen neemt hij
haar direct onder zijn hoede en begeleidt haar in de eerste stappen
op weg naar een professionele muziekcarrière. Vanaf dat moment, in
2004, verovert Anke in hoog tempo de Europese podia met haar show
The Boogie Lady.

Nu het rumoer rond de kerktorens in Uithoorn voor even lijkt verstomd en de temperatuur langzamerhand zomerse waarden gaat
aannemen, is het weer tijd om de blik naar buiten te werpen.
En niet alleen naar buiten te kijken, maar vooral ook buiten te zijn.
Kinderen spelen buiten, mensen zitten in hun tuin en als ik onderweg
ben, zie ik veel mensen wandelen, fietsen of hardlopen.

Ze speelt onder andere op het International Jazz festival in Zwitserland, het Pianistenfestival Dusseldorf, jazzclubs van Barcelona, Zweden, Zagreb, festivals in Parijs, Berlijn en Italie. Haar virtuoze zang en
pianospel gecombineerd met haar humor, dynamiek en charme spreken een zeer breed publiek aan.

Door Flavoring

Sinds enige tijd ben ik bevangen door het hardloopvirus en loop ik
met veel plezier mijn kilometertjes in Uithoorn en in Mijdrecht. Wat
ooit is gestart als een wens om weer in conditie te komen na een
zwangerschap is uitgegroeid tot een levenswijze.

De laatste tijd richt Anke zich in toenemende mate op Nederland en
maakt ze zeer binnenkort haar Chazz debuut:

Als ik niet twee keer in de week kan lopen, reageert mijn lijf meteen
en word ik chagrijnig. Je zou het dus een gezonde verslaving kunnen noemen. Zeker in deze tijd waarin onder andere obesitas een reeel gezondheidsprobleem vormt, is gewoon bewegen en gezond leven het antwoord.
Maar soms moet je jezelf ook prikkelen om die gezonde levenswijze vast te houden en stel je jezelf een doel. Om net even iets verder te komen, om ervoor te zorgen dat je blijft lopen of gewoon omdat het leuk is.
Mijn prikkeling dit jaar is de 10 Engelse mijlen en om preciezer te
zijn, de Dam tot Damloop. Ik twijfelde of ik wel mee wilde doen, had
er even pijn in mijn buik van, maar besloot om toch maar de uitdaging aan te gaan.
Afgelopen zondag had ik dan ook een mooie loop van 10 kilometer
voor de boeg. De perfecte voorbereiding richting de Dam tot Damloop in september. Mijn training was goed en ik had er zin in en met
mij duizenden andere mensen.
Enige minpunt van die dag was dat het de eerste zomerse dag van
het jaar was met een temperatuur van 25 graden. Vanuit de organisatie werd veelvuldig gewaarschuwd om rustig te lopen, goed te drinken en vooral heelhuids over de finish heen te komen. Deze waarschuwingen waren niet voor niks. Onderweg zag ik meerdere mensen die waren uitgevallen en werden behandeld door het ambulancepersoneel ter plaatse.
Toen ik daar langskwam, had ik net de eerste zes kilometer achter de
rug en begon het echt warm te worden. Je lijf raakt langzaam oververhit en de drankposten onderweg moet je echt gebruiken om even
wat vocht binnen te krijgen.
Hardlopen is eigenlijk lopen of strijden met jezelf. Voor mij is het een
strijd met mijn negatieve gedachten. Gedachten zoals “Zie je wel,
je kunt er niks van” of “Pff, wat is het zwaar, geef het nou toch gewoon op” en de favoriet van afgelopen zondag “Waar ben ik in godsnaam mee bezig, in september moet ik er 16 lopen. What was I thinking?”. Toch rare gedachten van iemand die verslaafd zegt te zijn aan
het lopen.
De beloning wacht uiteindelijk op het einde. Als je je realiseert dat je
bijna bij de finish bent, dat je het toch maar mooi hebt gehaald. Alle negatieve gedachten worden in een klap omgezet in positieve gedachten over jezelf.
De tijd is toch ineens voorbij gevlogen en als je dan stopt met lopen
is er dat ene moment dat het lijkt of je zweeft. Dat is het moment dat
alle stoffen werken in je lichaam en dat je je intens tevreden kan voelen met je lijf en je prestatie. “Yes, ik kan het!”.

Zomerzangavond in
Hervormde kerk
Wilnis - Zo aan het einde van hun
mooie koorseizoen, willen het Christelijk Gemengde Koor Hiddai uit
Wilnis onder leiding van Wim van
Dijkhuizen en het jongerenkoor The
Messengers uit Veenendaal onder
leiding van Warno Ruting

u graag uitnodigen voor een fijne
kooravond waar ook tijd is om gezamenlijk te zingen.
Bent u er ook bij op zaterdag 2 juni
om 20.00 uur?
Deze zangavond is in de Hervormde
kerk in Wilnis.

Laatste bingo dit seizoen
van de Lijnkijkers
Mijdrecht - Vrijdag 1 juni vindt de
laatste bingoavond van de Lijnkijkers plaats in de kantine van Argon aan de Hoofdweg. De aanvang
is zoals gebruikelijk om 20.00 uur en
het eerste kopje koffie is gratis. De
avond staat in het teken van de zomer met een vleugje E.K. De hoofd-

prijs die deze bingoavond te winnen
is bestaat uit twee minuten gratis
winkelen bij de Boni supermarkt op
zaterdag 2 juni om 18.00 uur. Door
het meedoen met de bingo van supportersvereniging de Lijnkijkers ondersteunt u de jeugd van sv ARGON
in de breedste zin.

Anke Angel, 2 juni, Stroomzicht
Westzijde 50, De Hoef
Voor het volledige programma en het bestellen van kaarten:
www.chazz.nl

B.V.V. Legakkers op werkbezoek in Provinciehuis
Vinkeveen - Afgelopen woensdag 9 mei is een afvaardiging van
de Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL) op werkbezoek in het provinciehuis geweest.
Mede door de goede samenwerking met de gemeente en omdat de
BVVL een vereniging is, zijn zij door
de provincie uitgenodigd. Om te bepalen in hoeverre de legakkers een
natuur/cultureel historische waarde
hebben en of/hoe de legakkers behouden kunnen worden is de werkgroep Vinkeveense Legakkers in het
leven geroepen. De werkgroep bestaat uit allerlei partijen die met de
legakkers te maken hebben zoals:
recreatieschap, provincie, gemeente en de BVVL.
De ochtenddurende bijeenkomst
stond in het teken van: standpunten en belangen, feiten en meningen, Ecologische HoofdStructuur
(EHS), natuurwaarden en de huidige staat van onderhoud van de legakkers met als doel het gezamenlijk belang te ontdekken. De partijen hebben tijdens de sessie een gezamenlijk belang kunnen vaststellen, de legakkers moeten voor Vinkeveen behouden blijven. De legakkers hebben namelijk een groot historisch en culturele waarde en zijn
gezichtsbepalend voor Vinkeveen.

Begin juni wordt de BVVL door de
provincie uitgenodigd waarin in een
dagvullend programma gezocht
wordt naar oplossingen.
Ongeveer 20% van de totale legakkers is in bezit van het Recreatieschap, maar liefst 80% is in bezit van
particulieren! De BVVL vertegenwoordigt tijdens deze bijeenkomsten de aangesloten leden van de
BVVL. In de afgelopen sessie hebben zij hun standpunten goed kunnen verwoorden; de legakkers kunnen alleen overeind gehouden worden als de recreatiemogelijkheden
worden verruimd.
De BVVL telt ruim 300 leden en is
nog steeds groeiende. BVVL is een
vereniging die goede contacten onderhoudt met de gemeente, ondernemers en provincie.
Heeft u ook iets met de Vinkeveense
Legakkers? Sluit je aan en laat ook
jouw stem horen! www.legakkers.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Parochiebestuur en Bisdom gaan onverantwoord te werk

Burgemeester Oudshoorn: “Dat het
zover moest komen is niet onze fout”
Uithoorn - Er wordt nog steeds
hard gewerkt om de kerktoren van
de R.K.-kerk aan de Schans in de
steigers te zetten en deze daarna
in een net te verpakken. Dit om te
voorkomen dat eventuele brokstukken van de verpauperde kerk geen
slachtoffers gaan brengen. Burgemeester Dagmar Oudshoorn besloot twee weken geleden om de
noodverordening uit te vaardigen
in het gebied van de kerk. Dit hield
in dat een deel van de omgeving
moest worden afgezet en de bewoners en winkeliers van Amstelplein
en omgeving hun woningen en zaken moesten verlaten. De noodsituatie duurde ruim 24 uur.
Burgemeester Dagmar gaf maandagmiddag uitleg over het hoe en
waarom en zij nam geen blad voor
de mond: “Ik weet, er gaan diverse
verhalen maar de enige echte oorzaak van deze verregaande maatregelen was en is de veiligheid van
de mensen. Het had niets te maken

met zwaar weer, met verwachte harde wind, nee, het was de slechte
staat van de kerk.”
Los en verrot
De burgemeester vervolgt: “We
moeten daar niet te makkelijk over
denken. Ik begrijp dat het vreselijk
was voor de winkeliers en voor de
bewoners die hun woning moesten
verlaten. Ik begrijp dat het heel vervelend was voor de ondernemers,
zo net voor Moederdag, maar ik kon
de veiligheid niet meer garanderen.
Deskundigen lieten mij die morgen
nogmaals weten dat de kerkklokken dusdanig loshingen, dat ze ieder moment naar beneden konden
vallen. Het betonnen kruis zat los,
kon er afvallen.
We hadden een week daarvoor het
parochiebestuur al laten weten hoe
ernstig de toestand was en dat ze
direct maatregelen moesten nemen.
Zij deden niets. Zij namen en nemen nog steeds hun verantwoor-

delijkheid niet, dus moeten wij dat
doen.”
Niet proactief
“De parochie is zeker niet proactief met deze kerk bezig. Zij zijn
voor de volle 100% verantwoordelijk voor deze kerk, maar wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van
de mensen en die veiligheid was er
niet meer.
Niets hielp om ze te laten inzien dat
er ingegrepen moest worden. Zelfs
bestuursdrang niet. Wij als gemeente hebben nu deze verantwoordelijkheid genomen. Wij als gemeente
laten de kerk inpakken om te voorkomen dat. Het parochiebestuur
doet niets. Zij laat de kerk gewoon
verrotten”, aldus een strijdbare burgemeester.
Winkelcentrum
Het parochiebestuur schrijft brieven, dreigt met juridische stappen
maar doet in feite niets. Alles wat

Familie De Jonge winnaar
VakantieVip-reis naar Phantasialand

er momenteel gebeurt is geregeld
en wordt nu bekostigd door de gemeente: “Maar reken maar dat we
het geld terugvorderen”, aldus de
burgemeester. Op de vraag waarom
het gehele winkelcentrum ontruimd
moest worden gaf de burgemeester een duidelijk antwoord: “Voor de
noodverordening liep de grens precies halverwege het parkeerdek. We
kregen toen al snel van de politie en
de brandweer te horen dat bij zo’n
grensbepaling zij de handhaving en
veiligheid van de inhoud van woningen en winkels niet konden garanderen. Er zouden teveel mogelijkheden zijn om binnen te komen. Vandaar ons besluit om dat gehele gebied af te grendelen. Je moet niet
hebben dat er winkels leeggehaald
worden.”
Slopen?
En wat nu? Is er nog een toekomst
voor de kerk? “Ik zou het niet kunnen zeggen, het parochiebestuur is
eigenaar. Dat is hun taak daarover
te beslissen. Zij zeggen wel dat ze
willen slopen en dat wij dat tegenhouden, dat is niet juist. Het is zelfs
nog een kerk. Het Bisdom heeft
dit nog niet veranderd. Ze hebben
ook nog nooit een sloopvergunning
aangevraagd. Als gemeente kunnen
we dat ook niet tegenhouden. Als zij
willen slopen dan zullen wij de vergunning uiteindelijk moeten afgeven. Maar dat is aan het parochiebestuur. Wij moeten zorgen voor de
veiligheid en die verantwoording
nemen. Wij doen dat wel, het parochiebestuur zeker niet. Zij verzaken
hun plicht. Zij blijven de eigenaar en
zij hebben het laatste woord over de
toekomst van deze kerk. Wij als gemeente hebben in al onze plannen
rond de kerk rekening gehouden
met het karakteristieke, het schip
en de torens van de kerk. Echter, als
het parochiebestuur dit gebouw zo
laat verpauperen is er straks niets
meer te behouden en hoe langer
het gaat duren, het wordt er niet
beter op.
We hebben nu de losse stukken
verwijderd, de kerkklokken geborgd, los puin verwijderd en nu zijn
we bezig met vangnetten. Meer dan
de omgeving beveiligen kunnen we
niet. De rest is aan het parochiebestuur”, zo beëindigt de burgemeester haar betoog.

Mijdrecht - De familie De Jonge
uit Mijdrecht won met haar deelname aan de VakantieVIP-actie ‘Stuur
je mooiste vakantie-ervaring in en
win een VakantieVIP-trip’ de hoofdprijs. Deze prijs, een familieweekend Phantasialand inclusief overnachting, werd op woensdag 16
mei feestelijk overhandigd door Suzanne Schot van Globe Reisburo
Mijdrecht.

Over VakantieVIP
VakantieVIP is de naam van het
spaarsysteem voor vaste en nieuwe
klanten van Oad Reizen.
Het stelt vakantiegangers in staat
met veel korting reisgerelateerde en
andere producten te kopen. Bij elke aankoop spaart de reiziger bovendien vakantiegeld dat verzilverd
kan worden. Elke maand maken alle
VakantieVIPs kans op mooie prijzen.
Zo maken leden elke maand kans
op een vakantie door de deelname
aan een prijsvraag. Onder de leukste inzendingen worden bovendien
vrijkaartjes voor concerten, sportwedstrijden en nog veel meer verloot.

Zij licht het juryrapport toe: “Het thema van de prijsvraag was pretparken. Mevrouw De Jonge beschrijft
op een erg leuke manier haar bezoek aan een spookhuis. Hoewel dit
spookhuis eigenlijk voor kinderen
bedoeld is, wordt zij samen met een
vriendin telkens weer de stuipen op
het lijf gejaagd door een als spook
verklede medewerker die steeds op
verschillende plekken opduikt. Tot
de uitgang van het spookhuis toe.
Het verhaal is aanstekelijk en erg
leuk geschreven.”

VakantieVIP-shop vernieuwd
Overigens heeft de webshop www.
vakantivip.nl een redesign ondergaan en zijn er nieuwe producten
aan het assortiment toegevoegd zoals koffers van het merk Caterpillar, mooie Bodum producten, kortingscheques voor Alpincenter Bottrop en nieuwe voordelige Dvd-pakketten.
Om dit te vieren krijgt iedere VIP bij
een bestelling voor 1 juni geplaatst,
een originele Fatboy Jumper rugzak
cadeau.

Regio - Dat er per 1 juli veel gaat
veranderen in autoland mag inmiddels duidelijk zijn. Als je op dit moment op zoek bent naar een nieuwe

auto, dan loont het bij veel modellen
om dit vóór 1 juli te doen. Bij sommige auto’s kan het voordeel van nu
kopen zelfs oplopen tot zo’n 3000

Inbrekers betrapt en verjaagd
Wilnis – Op de Pastoor Kannelaan
is vrijdag 18 mei geprobeerd in te
breken. Een getuige wist te voorkomen dat de mannen binnenkwamen. Een buurvrouw zag om 14.00

uur dat drie mannen probeerden in
te breken in een schuur. De vrouw
begon te schreeuwen, waardoor
buren gewaarschuwd werden en de
mannen hun activiteiten staakten en

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:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, zwarte kater met witte sokjes voor en
witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is lang
en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde elf maanden oude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
Gevonden:
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: rode kat met witte poten en witte
bef.
- Uithoorn, Legmeer: kat/poes met zwarte rug en witte buik, heeft
een witte streep van kin tot kop (Zorro masker) en witte kraag.
- Mijdrecht, Gravenstraat: poes met kittens.
- De Kwakel, Boterdijk: E.K.H. zwart/wit.
- Vinkeveen, Kloosterplein: kat E.K.H. rood/wit.
- Abcoude, P. van Wijngaardlaan: middelgrote hond; reu, zwart met
een beetje grijs; de hond draagt een paars halsbandje.
- Abcoude, Hollandse Kade: Engelse buldog; gechipt.
- De Hoef, Vinkenslag: poes, zwart-wit; ze is drachtig.
- Amstelhoek, Menno Simonstraat: vaalrode cypersgetinte langharige kat; Hij heeft een zwart halsbandje om.
- Mijdrecht, Lynxachtige poes; zij is roestbruin-wit en heeft een
pluimstaart en lange haren in oor.
- Uithoorn, Boterdijk: jong konijn, wit-zwart-bruin.
Goed tehuis gezocht voor:
- Jong zwart katertje van 9 maanden; hij is ingeënt, gechipt en
gecastreerd.
- Zwart-witte kater. Hij is erg lief en wil graag naar buiten.

Jongen gewond bij tikkertje
Mijdrecht – Een jongen raakte vorige week maandag 14 mei gewond
toen hij plotseling de weg op rende
en werd aangereden.
Rond 18.35 uur was een 11-jarige
jongen uit Mijdrecht met vriendjes
tikkertje aan het spelen op de Tweede Zijweg. Tijdens het spel rende de
jongen plotseling tussen geparkeer-

de auto’s door de rijbaan op. Daar
reed op dat moment een 56-jarige
man uit Alphen aan den Rijn met
zijn bestelbus. Het jongetje werd
aangereden.
Hij liep letsel aan onder andere zijn
hoofd en enkel op. Een ambulance
bracht het slachtoffer over naar een
ziekenhuis.

Partners uit Wajir komen
naar Nederland
De Ronde Venen - Veel mensen in
De Ronde Venen weten van Wajir.
Wajir ligt in noordoost Kenia in de
Hoorn van Afrika, een gebied dat
door droogten geregeld een ‘giro
555 rampgebied’ is.
De Stichting Welzijn Wajir (SWW)
geeft al jaren structurele hulp aan
dit gebied in samenwerking met het
lokale partnercomité DAWN.
Twee prominente leden van DAWN

komen voor een internationaal congres over slachtofferhulp naar Nederland.
SWW organiseert een bijeenkomst
voor kennismaking en discussie met
hen op woensdagavond
30 mei om 20.00 uur in Gebouw De
Schakel aan de Dorpsstraat 20 in
Wilnis ( naast de Ontmoetingskerk).
Belangstellenden zijn van harte welkom.

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

Mini kievitseieren
gevonden

digheidsrit, ontving 2 gratis kaarten
voor de EK Rallyracen in augustus
van Van Rijn Racing.
Bent u niet in de mogelijkheid geweest om langs te komen op de
open dag maar u wilt alsnog graag
een gratis rijtest komen doen, kom
dan op zaterdag 30 juni naar Het
VerkeersCollege. Wel graag vooraf
bellen: (0297)250638 of meld je aan
via: www.verkeerscollege.com

Van Kouwen tweede
pinksterdag open

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Uitreiking prijzen van wedstrijd
bij Het VerkeersCollege
Mijdrecht - Op de open dag op zaterdag 12 mei van het VerkeersCollege zijn er meerdere wedstrijden
gehouden en maandag 21 mei hebben de twee prijswinnaars hun prijs
bij van Rijn Racing in ontvangst genomen. Niels Schuurman, de winnaar in de rally simulator, ontving
een waardebon voor een gratis rijles
naar keuze bij Het VerkeersCollege.
Gerard, de winnaar van de behen-

Is uw huisdier zoek?

euro. Van Kouwen heeft tijdens de
pinsterdagen speciale aanbiedingen op de voorraadauto’s.
Omdat Van Kouwen een autogroep van 8 vestigingen is, hebben
zij een grote en gevarieerde voorraad nieuwe auto’s. Bij Opel profiteer je nu ook nog eens van de last
minute-actie waarbij je gratis finan-

ciert en de eerste maandtermijnen
gratis krijgt. Van Kouwen is gevestigd aan de Communicatieweg 26 in
Mijdrecht, de Anton Philipsweg 13
in Uithoorn en de Oosteinderweg
110 in Aalsmeer. Alle vestigingen
van Van Kouwen zijn tweede pinksterdag geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Voor meer informatie zie www.
vankouwen.nl .

wegliepen richting een auto. De auto reed vervolgens weg richting de
N201. De politie zocht in de wijde
omtrek naar de auto, een politiehelikopter assisteerde daarbij, maar
vond de verdachten niet meer. Signalement: drie mannen van rond de

20 jaar oud, allen hadden heel kort
zwart haar, twee van hen droegen
donkere kleding en de derde verdachte droeg een spijkerbroek en
een lichtgrijs vest. De zaak is in onderzoek. Getuigen kunnen bellen
met 0900-8844.

Elk jaar geniet Ernst van Selm wonende aan de Mijdrechtse Dwarsweg in
Wilnis van de vele weidevogels in zijn land. De weidevogels broeden in
zijn land en brengen daar hun kuikens groot. Samen met Tineke Sytsema
zoekt Ernst naar nesten en markeert die met een stok. Zo zijn ze weer gemakkelijk terug te vinden om te kijken of de nesten ook uitgekomen zijn.
Dit keer hebben ze naast de vele gevonden nesten een heel bijzonder kievitsnestje gevonden. In het nestje lagen twee kleine eitjes van ongeveer
2,8 centimeter, niet groter dan paaseitjes. De normale grootte van een
kievitsei is rond de 4,5 cm. Er worden een enkele keer mini-eitjes gevonden, maar meestal maar één eitje, met de rest van het legsel eieren van
normale grootte. Helaas leveren mini-eitjes geen mini-kievitjes op.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren.
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het
openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren,
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Hoe lang moeten we nog wachten?
Vinkeveen - Hierbij wil ik de nalatigheid
van GroenWest vertellen, hun belofte zijn
ze tot op heden niet nagekomen en dat
is het achterstallig onderhoud aan de flat
van de Klijne Meer in Vinkeveen. De voegen rollen er uit, het betonijzer op de tweede verdieping ligt bloot, dakgoten hangen
scheef, het tocht in huis, en in de badkamers zitten de tegels los en ook de keukens zijn toe aan vervanging. Wij zouden
graag zien dat het huisvuil dat wij in de
containers gooien overdekt komt te staan,
zodat onbevoegden er geen gebruik meer
van kunnen maken. Ook zou het beter zijn
om de portiek dicht te maken met intercom, zodat er geen hangjongeren meer
binnen kunnen komen.
Dit alles speelt al heel wat jaren, ik heb het
er vaak met de buren van de flat over gehad en zij zijn toen ook bij GroenWest geweest om te vragen wanneer de boel opgeknapt wordt. Er werd toen en wordt nog
steeds van alles beloofd maar niet nageko-

men, dit geldt ook voor het bestraten van
de stoep rond de flat. We worden blij gemaakt met een dooie mus, maar ze hebben
tot nu toe niets gedaan. De buren van de
flat, maar ook de buren van de woningen
rond de flat en ik zijn het meer dan zat. Wij
vinden het schandalig hoe wij benaderd en
behandeld worden.Van GroenWest zijn ze
meerdere malen komen kijken en het waren dan ook iedere keer andere mensen.
De ene zei: ‘we gaan dit doen’ en de andere zei: ‘we gaan dat doen’. Zo kan je toch
geen beleid voeren, dit is toch geen werkwijze: alles op z’n beloop laten. Is dit nou
de werkwijze van GroenWest, het is toch te
gek voor woorden.
PS. Dit alles speelt al 8 jaar, moeten wij nu
nog langer wachten?!
Richard Diepgrond,
buren van de flat en
omwonenden van de Klijne Meer

Reactie op open brief van
familie Williams
Het is een wat verlate reactie maar het onderwep is dermate van belang voor de inwoners van De Ronde Venen dat ik er toch
op terugkom.
Vroeger sliepen we in een bed van 120 bij
180, hadden we een kolenkachel en koud
water. We begroeven de mensen naast elkaar met een steen waarop een psalmvers stond en een kruis. De tijden zijn veranderd. Gelukkig slapen we nu in comfortabele bedden. Hebben we koud en warm
water maar en dat is…… apart: Wij begraven de mensen in De Ronde Venen nog net
als vroeger. Het lijkt erop dat de tijd rondom het begrafenisgebeuren stil is blijven
staan.
Toch is het denken en beleven over het afscheid nemen drastisch gewijzigd in de
samenleving. Werd vroeger een begraafplaats beschouwd als een opbergplaats
voor gestorvenen, nu tendeert het beleven
veel meer naar een plek van herinnering.
Een plek waar nabestaanden hun geliefden herinneren en voorbije ontmoetingen
opnieuw beleefd worden.
De emotionele banden met overledenen
worden herinnerd. Een plaats waar lotgenoten elkaar kunnen treffen en rust willen ervaren. Rust om om te kunnen gaan
met het mysterie van de dood. Ook de begraafplaatsen in De Ronde Venen vragen
om een herbeoordeling van hun functie.
Of anders gezegd: een keuze voor handhaving van een begraafplaats als opbergplaats of als een plek waar vorm gegeven
kan worden aan herinneren. Het is uitermate triest dat bewoners van de gemeente De Ronde Venen, en in concreto familie Williams, nu naast het dramatische ver-

lies van hun dochter nu ook nog geconfronteerd worden met een rigide gemeentebeleid. Het afwijzen van een voor hen zoveel zeggend glazen grafmonument, dat
voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen,
is ronduit stuitend.
Om minimaal vorm te kunnen geven aan
een gedenkteken, anders dan de oude steen, is een noodzakelijke breedte en
hoogte vereist van 100 x 140 cm. De huidige richtlijnen uitsluitend afgestemd op oude stenen van pakweg 90 x 80cm is veel te
beperkt. Daarnaast is het verbod om glas
te gebruiken ronduit absurd. Dit ongeëvenaarde materiaal waar tegenwoordig al
skateborden van gemaakt worden om op
te skaten heeft nu eenmaal andere en hogere artistieke kwaltiteiten dan steen.
Ik wil besluiten met een prachtig gedicht:
Herinneringen zijn gemaakt van wonderlijk
materiaal – bedrieglijk en toch dwingend,
machtig en vaag. Men kan geen staat maken op zijn herinneringen, en toch bestaat
er geen andere werkelijkheid dan degene,
die we in ons geheugen dragen.
Elk ogenblik dat wij beleven dankt zijn zin
aan het voorgaande. Tegenwoordige tijd
en toekomst zouden zinloos worden, als de
sporen van het verleden uit ons bewustzijn
gewist waren. Tussen ons en het niets staat
ons herinneringsvermogen, een problematisch en breekbaar bolwerk.
Klaus Mann, Het keerpunt
Arend Brons
Beeldend kunstenaar.

Action-winkel

Mijdrecht - Ik begrijp het niet. Waarom
mag Action zich niet vestigen in Mijdrecht?
Ik lees in de krant dat het rond de 30.000
klanten trekt op jaarbasis!
Ik werk in de thuiszorg en kom dus bij
veel mensen, van wie er best veel naar
Aalsmeer of Hoofddorp gaan om naar de
Action-winkel te gaan.
En waar denkt u dat de rest van de boodschappen vandaan komt? Juist ja, ook uit
deze plaatsen. Hetzelfde doen dus ook de
mensen uit mijn omgeving!

Ik vind het jammer dat de gemeente en
H.V.M. geen ‘ja’ zeggen tegen Action.
Want wat Action niet heeft wordt dan toch
in het dorp gehaald.
Ik zie dit als een gemiste kans, want ik
denk dat je in deze tijd toch graag omzet
wilt hebben. En dan heb ik het nog niet
eens over de arbeidsplaatsen die dit met
zich meebrengt.
Begrijpt u het? Ik niet!
P. Bouwmeester, Mijdrecht

Het erkenningsbord van de NJPV krijgt een mooi plaatsje op het gebouw van Vlinderbos

Vlinderbos krijgt erkenning
Nederlandse Jenaplanvereniging
Wilnis - De Nederlandse Jenaplanverening (NJPV) heeft Vlinderbos het predicaat erkende Jenaplanschool toegekend. Vlinderbos is
erg blij met dit nieuws, dat dan ook
goed werd gevierd in Restaurant FF
Makkelijk in Mijdrecht. Op deze locatie werd het team verrast door
wethouder Erika Spil die het bijbehorende erkenningsbord kwam uitreiken.
De erkenning is uitgereikt aan
Renate uit den Boogaard, die vlak
na de start van Vlinderbos in dienst
is getreden en dus al bijna twintig
jaar een bijdrage heeft geleverd aan
de ontwikkeling van de school. Het
team was tot het moment van uitreiken niet op de hoogte dat de erkenning was behaald dus de verrassing
was groot. Met de overhandiging
van de erkenning door de wethouder, een gezamenlijk diner en een
toespraak van directie en bestuur,
werd het team in het zonnetje gezet.
De erkenning is een mooie beloning
voor het vele werk dat in de kwaliteit
van het onderwijs gestoken wordt.

een naambordje, waaruit de erkenning blijkt. Tevens wordt op de
NJPV-website melding gemaakt van
erkende Jenaplanscholen.

Aangescherpte eisen
vanuit de NJPV
Het predikaat ‘erkende Jenaplanschool’ kan worden gezien als een
kwaliteitskeurmerk. Vroeger was
het voldoende om in de schoolgids
te vermelden dat er wordt gewerkt
vanuit de 20 basisprincipes van het
Jenaplanonderwijs. Hierdoor konden er grote verschillen ontstaan
tussen de Jenaplanscholen. Daarom besloot de vereniging vorig
jaar te gaan werken met een kwaliteitskeurmerk. Een goede Jenaplanschool doet uiteraard veel meer
dan alleen de basisprincipes in de
schoolgids vermelden. De NJPV
heeft 12 kernkwaliteiten benoemd.
Scholen moeten nu aangeven hoe
zij in de praktijk invulling geven aan
deze kwaliteiten. Daarnaast geeft
een school aan wat zij doet om de
Jenaplankwaliteit te verbeteren. Een
derde eis voor erkenning is dat een
school zich verbindt aan een regio, waar structureel gewerkt wordt
aan collegiale consultatie. De Jenaplankernkwaliteiten vormen ook
hier weer de gespreksbasis. Als een
school voldoet aan bovenstaande
punten ontvangt het van de NJPV

Overhandiging erkenningsbord NJPV door wethouder Spil bij FF Makkelijk

Vlinderbos met vlag en wimpel
door het erkenningstraject
Vlinderbos was een voorstander van

verscherping van de uitgangspunten en is het erkenningstraject ingegaan. De start werd gevormd door
een zelfevaluatie op basis van de Jenaplan-kernkwaliteiten.
Elke stamgroepleider heeft de eigen uitwerkingen van de Jenaplankernkwaliteiten in kaart gebracht en
aangegeven welke acties ondernomen kunnen worden om bepaalde Jenaplankernkwaliteiten aan te
pakken en verder te versterken. De
gegevens van alle teamleden van
Vlinderbos zijn gebundeld, zodat er
een schoolprofiel is ontstaan. Vanuit dit profiel zijn verbeterpunten
geformuleerd. Op Vlinderbos wordt
hard gewerkt aan de kwaliteit van
(Jenaplan)onderwijs. Op Vlinderbos
wordt gewerkt vanuit de twintig basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Op Vlinderbos wordt planmatig en structureel gewerkt aan verbetering van het Jenaplanonderwijs.
De directie van Vlinderbos neemt
deel aan regionale bijeenkomsten,
zodat de deelnemende Jenaplanscholen van elkaar kunnen leren.

De erkenning wordt gevierd met een etentje bij FF Makkelijk met het team

Het team van Vlinderbos kijkt kritisch naar zichzelf en de mate waarin zij in staat zijn invulling te geven aan de twaalf kernkwaliteiten. Om zich te verbeteren staat het
team open voor bezoeken van directies van andere Jenaplanscholen
in de klas. De directeur van Vlinder-

bos bezoekt andere Jenaplanscholen om deze te adviseren en om zich
door deze scholen te laten inspireren. Vlinderbos heeft haar werkwijze en concrete plannen voorgelegd
aan de NJPV. Dit heeft geleid tot de
officiële benoeming van ‘erkende
Jenaplanschool’.
Kenmerkend
Vlinderbosonderwijs
In de praktijk wordt inhoud gegeven
aan de basisprincipes en kernkwaliteiten. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld dat wordt uitgegaan van de
kracht en kwaliteit van ieder kind. Er
zijn verschillen en daar kan gericht
op ingespeeld worden waardoor het
plezier om te leren toeneemt. Kinderen leren samen en individueel
en vormen een onderdeel van een
stamgroep en de school, waardoor
kinderen ook zichzelf leren kennen
in relatie tot anderen. In het onderwijs wordt zoveel mogelijk gewerkt
met betekenisvolle en levensechte contexten, soms zelfs op initiatief
van de leerlingen zelf.
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Eerste editie ‘Goud in je
wijk’ groot succes
De Ronde Venen - Zestien activiteiten in acht kernen. Dat is het
resultaat van de eerste editie van
‘Goud in je wijk’. ‘Goud in je wijk’
is onderdeel van het Kernenbeleid
en heeft tot doel bewoners te ac-

tiveren om met elkaar de leefbaarheid in straat, buurt of wijk te verbeteren. Op zaterdag hebben verschillende groepen inwoners ideeen gerealiseerd die hieraan hebben
bijgedragen. Zo is het viaduct onder

de N201 in Vinkeveen geverfd, hebben bewoners van Mijdrecht en Vinkeveen zwerfafval opgeruimd en is
een groenstrook in Amstelhoek opgeknapt. ‘Goud in je wijk’ is een initiatief van de gemeente De Ron-

In de Amstelhoek werden de tuintjes weer groen

Weidevogelbeheer de Ronde Hoep succesvol:

Boer en boswachter
werken nauw samen
Regio - In polder de Ronde Hoep,
onder de rook van Amsterdam, gaat
het goed met de weidevogels. Er
broeden nu net zoveel grutto’s als
in 1974, terwijl in de rest van Nederland de grutto achteruitholt. In

de Ronde Hoep zorgen boeren en
boswachters samen voor dit succes. In het centrale deel van de polder wordt 160 hectare vogelreservaat van Landschap Noord-Holland
extra nat en rustig gehouden. Voor-

al hier groeien de jonge grutto’s op.
In de Ronde Hoep, één van de
grootste open gebieden van Nederland, zijn de grutto’s niet achteruitgegaan. In 1974 broedden 237 gruttoparen in de polder, in 2011 één

de Venen, GroenWest, Stichting
De Baat, Invinkeveen en dorps- en
wijkcomités en is mede mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage van gemeente en GroenWest.
De dag voor en door inwoners biedt
een impuls om samen op een gezellige manier de schouders ergens
onder te zetten.
Wethouder Schouten
Wethouder Kees Schouten deelde 500 gouden koeken, appels en
goudsbloemzaad uit om deelnemers te ondersteunen. In De Hoef
was de Springbok gevuld met
kleedjes en heel veel tweedehandsfietsen, serviessets en zelfs wierookbranders en spijkers. De goedbezochte kleedjesmarkt leverde een
aardige verkoop op maar vooral
veel buurtcontact. Een bewoonster
uit Proostdijland-Noord (Mijdrecht)
organiseerde in de tussentijd een
speelmiddag compleet met springkussen, schminken voor kinderen en een koffietafel voor ouders.
In Mijdrecht en Vinkeveen hebben
bewonersgroepen zwerfafval opgeruimd. In Amstelhoek is letterlijk
de schop de grond in gegaan: de
grond in een groenperk aan de Van
Dijklaan is vervangen en volgeplant
met hortensia’s. Abcoudenaren labelden onpraktisch geparkeerde
fietsen en voorzagen ‘goedparkeerders’ van een zakje goudsbloemzaad. Bijzonder was het verven van
het viaduct onder de N201. Een lang
gekoesterde wens van veel Vinkeveners die door de inzet van het
wijkcomité in vervulling is gegaan.
Een bus en theateract van de campagne Doe meer met afval, zorgden
voor een stukje bewustwording over
afvalscheiding in Mijdrecht en Abcoude. ’s Avonds werd in verschillende buurten afgesloten met een
feestelijke barbecue.
meer: 238. Maar ook kievit, tureluur, scholekster, krakeend, slobeend, zomertaling en zelfs veldleeuwerik zijn er nog goed vertegenwoordigd. Op 15 mei ondertekenden Kees Lambalk, voorzitter Agrarische Natuurvereniging De Amstel,
en Jan Kuiper, directeur Landschap
Noord-Holland, een contract om de
succesvolle samenwerking aan te
scherpen en voort te zetten.
Boeren en boswachters werken in
de Ronde Hoep nauw samen. Landschap Noord-Holland bezit 160 ha
in het centrale deel van de ronde polder. In dit meest rustige deel
wordt de waterstand hoog gehouden. Het gras groeit door de vochtigheid langzamer en is in de tijd
dat jonge grutto’s veel insecten nodig hebben, op de juiste lengte. Veel
grutto’s en andere soorten weidevogels trekken eind mei met hun jongen naar het reservaat in het midden van de polder. De 25 boeren actief in dit gebied houden ook op andere manieren rekening met de vogels. Voordat er gemaaid wordt bijvoorbeeld zoeken ecoloog Mark
Kuiper en boswachter Lothar Valentijn of er nog nesten liggen of jongen lopen. Ook de mestgift en overige werkzaamheden worden zo
veel mogelijk afgestemd op de wensen van de vogels. Tezamen vormen dit reservaat en het omringende boerenland een prima leefgebied
voor vele soorten en hoge aantallen
weidevogels.
Nadere informatie www.landschapnoordholland.nl en www.anvdeamstel.nl

PVS Transport kampioen
woensdagbowling league
Mijdrecht - Woensdag 16 mei was
het dan zover, de laatste avond van
de woensdagavond bowling league.
Het was tot dusver een heel spannend seizoen geweest. De koplopers wisselden elkaar geregeld af en
de verschillen bleven heel klein. Bij
het aanbreken van de laatste avond
stond Bowling Mijdrecht aan kop: 7,5
punt, daaronder stond PVS Transport gevolgd door Heemskerk en
Byos-Bosflex. Per speelavond zijn er
maximaal 18 punten te behalen, dus
leek het erop dat Bowling Mijdrecht

In Vinkeveen verfde wethouder Schouten het viaduct vrolijk blauw

In Vinkeveen werd zwerfafval opgehaald

AnnexCinema presenteert:
documentaire ‘Marley’
Regio - Op dinsdag 5 juni a.s. zal
AnnexCinema, in samenwerking
met World A Reggae Entertainment en de Jamaica Tourist Board in
Woerden een speciale Jamaicaanse
avond organiseren rondom de nieuwe documentaire ‘Marley’. Voorafgaand aan de film en in de pauze
zal Nederlandse reggae artiest ‘Joggo’ optreden en in de pauze kan er
worden genoten van Jamaicaans
georiënteerde hapjes, zogeheten
‘Patties’. Natuurlijk zal er, wanneer
de film niet draait, doorlopend Reggae Muziek in de bioscoop te horen zijn. De Marley film is de laatste
weken veelvuldig in de media aanwezig geweest en de kritieken waren lovend. Of zoals de zanger Waylon aangaf in het populaire TV-programma ‘De Wereld draait door’:
“Iedereen die een beetje menselijkheid wil leren, moet deze film zien.”
De film
Bob Marley - één van de meest geliefde internationale iconen van de
twintigste eeuw, muzikant met een
boodschap en bekend over heel de

kampioen zou worden. Echter, Bowling Mijdrecht moest het opnemen
tegen Adfor, Bowling Mijdrecht had
het zwaar en verloor de wedstrijd
met 4-14. PVS Transport moest het
opnemen tegen de Sweepers en
won met 14-4. Het verschil van 7,5
punt was dus toch goedgemaakt en
PVS Transport werd kampioen. Byos-Bosflex haalde Heemskerk nog in
met een verschil van 1 punt en werd
daarmee derde. Dus een heel zinderende slotavond van een heel spannend seizoen.

wereld. Zijn muziek overstijgt cultuur en taal en is in de wereld van
vandaag nog net zo krachtig als
toen hij nog leefde. Gesteund door
Marley’s nabestaanden heeft Oscarwinnende regisseur Kevin Macdonald deze muzikale biografie over
de reggaegrootheid gemaakt. Macdonald kreeg toegang tot de privéarchieven van de familie Marley,
waardoor hij een prachtige muzikale documentaire kon maken over de
zanger, die op 11 mei 1981 op 36-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Entree:12,50 euro p.p. inclusief Jamaicaans hapje.
Ontvangst om 19.30 uur, aanvang
film om 20.15 uur. Locatie: AnnexCinema Woerden. Wilt u meer weten over de film of over Jamaica bezoek dan eens: Worldareggae.com
www.worldareggae.com. Jamaica
Tourist Board Nederland www.ontdekjamaica.nl. AnnexCinema www.
annexcinema.nl
In de week van 31 mei tot 6 juni zal
de film ook in het reguliere filmprogramma van AnnexCinema te zien
zijn.

Duitse Metal een groot
succes in The Mix

v.l.n.r. Paul Baarda, Charita Kuijper, Adrie de Blieck, Sharona v/d Laan en Willem Veenis

Vrijdag in Zorgcentrum Nieuw Avondlicht

Pianoconcert leerlingen
Letta van Maanen
Mijdrecht - Het jaarlijks concert
door pianoleerlingen van Letta van
Maanen vindt dit keer komende
vrijdagavond 25 mei plaats in zorgcentrum Nieuw Avondlicht aan de
Dorpstraat 75.
Eenieder kan genieten van zeer gevarieerde pianomuziek gespeeld
door de enthousiaste leerlingen.

Ook is er een gastoptreden van verhalenvertelster Elza Vis en gitariste
Eline Hofstra.
Het concert begint om 19.30 uur
en kaarten à drie euro zijn verkrijgbaar bij Letta van Maanen, tel.
(0297)262311 en voor aanvang van
het concert aan de zaal. Iedereen is
van harte welkom!

Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
de zesde editie van Harder Than
Heavy in Jongerencentrum The Mix.
Ditmaal stond de Duitse metal centraal. En dat onze Oosterburen heavy metal kunnen maken bleek al na
de eerste toon!
De cultband Custard beet het spits
af met ruwe onvervalste metal.
Opvallend was de energieke show
van deze veertigers. De op het laatste moment ingevallen band Jackal
was naar The Mix gekomen om de
band EternalReign te vervangen die
thuisbleef in verband met een onge-

val van een der gitaristen. Een prima show was het gevolg. Als laatste band was de beurt aan het Duitse Iron Fate. De jonge band speelde bijna de glazen van de bar en in
een korte tijd stond de zaal op zijn
kop! De zanger had eenbereik van
een operazanger en zijn stem imponeerde het uitzinnige publiek. Na
een show van bijna twee uur was
het weer de beurt aan DJ Blijpaard.
Een zeer geslaagde sessie van HTH.
De volgende Harder Than Heavy is
op 16 juni. Dan speelt de band DEO,
Atribute to Ronnie James Dio.
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Volleybal

Seizoensafsluiting Atalante
met ouder-kindtoernooi
Vinkeveen - Op 18 mei heeft volleybalvereniging Atalante als goede traditie het ouder-kind toernooi
georganiseerd. Dit is een twee-tegen-tweetoernooi waarin de jongste
spelers van de club samen met papa
of mama (of broertje of tante) spelen tegen hun teamgenootjes. Een
leuke gelegenheid voor ouders om
eens het spelletje zelf mee te maken
en voor de kinderen leuk om te laten
zien wat ze allemaal al kunnen. In
totaal hadden 28 kinderen zich opgegeven, dus Atalante had een leuke volle competitie en met nog wat
supporters op de tribune was het
ook een mooie volle zaal. Op veld 1

kwamen de allerjongsten uit, die op
niveau 3 speelden. Dit is met name
gericht op gooien, een pass en dan
weer vangen. Dit blijkt nog flink wat
rennen en springen voor de papa’s
en de mama’s.
De overige velden speelden op niveau 6 wat eigenlijk volleybal is zoals we het allemaal kennen. Iedereen speelde heel erg goed. Ook de
teams waarbij de ouder niet zo goed
kan volleyballen lieten flink wat
kwaliteiten zien. Een leuke mix van
gezellig spelen en toch ook wel het
fanatisme om te willen winnen. Halverwege de avond hebben ze met de
hele groep gezongen voor Sander

de Vries die ondanks zijn verjaardag toch meedeed. Dit was wel het
grootste verjaardagsfeestje dat hij
ooit heeft gehad! Na nog een paar
wedstrijden waarbij er mooie passes, reddingen en lange rally’s tentoongespreid werden liep de avond
op zijn eind. De ouders die de avond
vol energie startten moesten toch
wel bekennen dat het hard werken
was geweest. Bij de prijsuitreiking
hebben alle kinderen een medaille gekregen en een prijsje. Met een
avond als deze waarop iedereen het
zo goed deed en zo sportief is gevolleybald, is eigenlijk iedereen de
winnaar!

Mannen C1 Hockey Vereniging
Mijdrecht kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelden de mannen van Hockey
Vereniging Mijdrecht hun laatste
wedstrijd van het seizoen. En wat
voor wedstrijd. De nummers 1 tot
en met 4 in de poule konden in deze laatste speelronde nog kampioen worden. Waarbij Mijdrecht de
beste papieren had. Zij stonden namelijk als nummer 1 in de tweede
klasse één punt voor op de rest. Er
moest dus gewonnen worden tegen directe concurrent FIT uit Amsterdam. Een bloedstollende wedstrijd uit bij FIT zorgde er in het begin van het seizoen nog voor dat de
mannen zonder punten terug naar
Mijdrecht gingen. Dus de wil om te
winnen was daardoor nog groter.
Een goede voorbereiding en lekkere warming-up moesten er voor zorgen dat er deze wedstrijd, ondanks
de afwezigheid van Bodhi en Wouter maar met invallers Luke, Pepijn
en Jochem drie punten werden gepakt tegen het fysiek ontzettend
sterke FIT.
Wedstrijd
De mannen begonnen de wedstrijd
sterk. Met toch enige zenuwen in
het lichaam hielden de mannen zich
goed staande het eerste kwartier.
Met als resultaat een goal van Thijs.
Een prima voorzet van Hugo zorgde
ervoor dat Thijs de bal keurig achter de keeper kreeg, 1-0. De supporters die in groten getale langs
de kant stonden konden zich geen
beter scenario wensen. Maar he-

laas, nog geen 8 minuten later lag
de bal achter keeper Bas in de goal.
Een harde voorzet werd goed afgemaakt door een van de spitsen van
FIT, 1-1. Maar de jongens van HVM
gingen goed door. Het leverde een
hoop kansen op, maar de bal wilde er nog niet direct in. Integendeel.
‘Als je ze zelf niet maakt, vallen ze
vaak aan de andere kant’ wordt er
wel eens gezegd. En dat was in dit
geval ook zo. Een rommelige situatie
in de verdediging zorgde er voor dat
er een 1-2 score op het bord kwam
te staan. De heren moesten dus nu
wel.
Aanpassingen
Na wat aanpassingen in de rust van
coach Claudia gingen de jongens
weer met volle bak van start in de
tweede helft. FIT werd moe en daardoor ook slordig in de passing. Hier
konden de heren prima van profiteren. Een aanval die werd opgebouwd vanuit achteruit, via de middenvelders Jasper, Jochem en Wessel terechtkwam bij de voorhoede
die bestond uit Mark, Thijs en Hugo. De prima spelende Thijs kon zijn
tweede goal van de middag maken. En de stand was weer 2-2. Nog
even dachten de mannen dat ze aan
een gelijkspel genoeg hadden, maar
niets bleek minder waar. Er moest
gewonnen worden. Dus nog even
vol gas gaan.
Prima opbouw
Weer een prima opbouw met een

ontzettende harde voorzet werd
meesterlijk afgerond door Hugo.
Een hoge bal werd aangenomen en
eigenlijk direct doorgespeeld. Een
bal in de kruising zorgde voor een
3-2 stand op het scorebord. Maar
wel nog met ruim 25 minuten spelen. Dus de opdracht was, vasthouden, dichtzetten achterin en spelen
op de counter. En dat is nogal lastig
als er nog ruim 25 minuten te spelen zijn. Maar Dirk, Olivier, Dennis,
Pepijn en Luke hielden de pot goed
dicht. De passing werd wat slordig maar de heren hebben gevochten als leeuwen. Met als klap op de
vuurpijl de mooiste goal van de middag. Middenvelder Ole kwam 1 op 1
op de keeper. Een ontzettend hard
schot verdween in de netten en de
stand was 4-2. Dit mochten de heren niet meer weggeven, en dat deden ze ook niet. Na 70 minuten spelen stond er een 4-2 stand op het
scorebord en waren de heren definitief kampioen. Een geweldige
prestatie en meer dan verdiend.
Met hard werken, fanatiek trainen en een behoorlijke hoeveelheid doorzettingsvermogen hebben
de heren zaterdag, maar eigenlijk
het gehele seizoen laten zien dat ze
ontzettend zijn gegroeid als team en
een absolute topprestatie kunnen
neerzetten met z’n allen. Het team
onder leiding van Claudia kan ontzettend trots zijn.
En iedereen hoopt natuurlijk volgend seizoen nog veel van jullie te
horen!

Leo Honkoop wint Bon-bokaal
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
werd voor de 29ste keer de Bonbokaal verzeild op de Vinkeveense
Plassen. Deze traditionele zeilwedstrijd wordt door Café-Restaurant
Bon en Jachthaven Bon elk jaar gehouden aan het begin van het zomerseizoen en was in eerste instantie bedoeld voor de kajuitzeilboten
die als thuishaven Bon hadden.
De hoofdprijs was een gratis winterstalling.
Maar door de grote populariteit van
dit evenement is dit inmiddels uitgebreid voor elke zeilboot, groot of
klein, open of kajuit, die maar mee
wil doen. Uiteraard dient men zich

van te voren in te schrijven.
De wedstrijd wordt gevaren met een
zogenaamde SW rating.
Elk type boot krijgt van de organisatie een ratingsgetal op en is afhankelijk van de grootte, onderwaterschip, knik of rondspant, 7/8 tuigage of torentuig etc.
Dit getal is door jarenlange ervaring
bepaald en wordt zo nodig elk jaar
aangepast.
De gezeilde tijd van een wedstrijd
wordt gedeeld door het ratingsgetal en zo kan men het klassement
bepalen om uiteindelijk de winnaar
aan te wijzen.
Doordat de Watersport Vereniging

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 25
mei is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43. U dient
om 20.00 uur aanwezig te zijn, uiterlijk om 20.15 uur zal gestart worden
met kaarten, dit op veelvuldig verzoek. Er zullen viermaal zestien gif-

fies gespeeld worden, 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 laatstgespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Frans Bierstekers
6838 pt.

Vinkeveen Abcoude op de Noordplas een klasse evenement had voor
de Sharpie en Spanker klasse en
men elkaar niet de wind uit de zeilen wilde nemen week het Bon Bokaal evenement dit jaar uit naar de
Zuidplas.
Met een prachtige wind, bewolking
en een zonnetje werd om 11.30 uur
gestart voor de eerste wedstrijd. Gevaren werd een enigszins aangepaste olympische baan (driehoek, lus,
driehoek). s ‘Middags werd na een
fantastische lunch, die aangeboden
werd door Café Restaurant Bon en
door de gastvrijheid van jachthaven
de Wilgenhoek werd mogelijk gemaakt, de tweede wedstrijd gevaren. Wederom met een mooie wind
en uit de goede hoek werd weer gestart door de wedstrijdcommissie
Theo en Fred Prins. Maar wat een
pech, halverwege de wedstrijd trad
er een windstilte op en enige tijd later kwam de wind uit een andere
hoek zetten. Met andere woorden,
alle rakken waren te bezeilen.
Na afloop van de wedstrijd werd
er teruggevaren naar Bon en onder een genot van een drankje kwamen de verhalen natuurlijk los. Jan
en Vincent Bon hadden voor de zeilers tegen een zeer schappelijke
prijs een mooi buffet samengesteld
en tijdens het buffet werd door wedstrijdleider Theo Prins op een zeer
hilarische wijze de uitslag van de
Bon bokaal bekend gemaakt.
Winnaar van de Bon-bokaal werd
Leo Honkoop met zijn boot EOS en
als tweede eindigde Bernard Voogd
met zijn boot Candelaer.
2 Sjaan Kolenberg
6558 pt.
3 Greet Koot
6475 pt.
4 Nico May
6467 pt.
5 Jopie de Busser
6334 pt.
De poedelprijs was deze avond voor
Gerrit de Busser met 5277 punten.
De volgende data is er ook prijsklaverjassen tot aan de vakantie: 25
mei, 8 en 22 juni en 6 juli.
Wilt u meer informatie, neem dan telefonisch contact op: (0297)263562.

Argon E3 sluit het seizoen
positief af
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
werd door de voetballers van Argon
E3 de laatste wedstrijd van de competitie gespeeld.
Het was een thuiswedstrijd voor
beide ploegen: de E3 tegen de E6.
De strijd was te voelen vooral toen
de E6 met 0-1 voor kwam te staan.
Door goed overspelen en vele kansen te missen gingen er toch twee
in voor de E3. Helaas werd er ook
een eigen doelpunt gemaakt en was
de eindstand 2-2. Natuurlijk wil iedereen winnen en kampioen zijn,
maar als dat niet lukt is het fijn om
saamhorig te zijn en plezier te hebben met elkaar in je voetbalteam en
dat is wat er in de E3 gebeurt! Het
team ging ’s middags daarom weer
samen op pad. Nu met zijn allen
bowlen en een hapje eten. Dit was
een gezellige aangelegenheid voor
de mannen en natuurlijk ook sportief met elkaar bezig zijn. Met hippe muziek en black-light werd de
onderlinge strijd gestreden.Ter afsluiting werd er met elkaar gegeten
en kwamen ook de ouders bij elkaar voor een drankje.En natuurlijk
werd er buiten gevoetbald!

Nog één toernooi te gaan op zaterdag 2 juni in Vlodrop. Dat wordt vast
een onvergetelijke tijd net als het afgelopen seizoen. Dit mede door de
ouders Marcel van Scheppingen en
Tim Perotti: Argon E3 bedankt jullie omdat jullie de leiders wilden zijn

van het team, top gedaan! Argon
bedankt eveneens Gert-Jan Vlaming als assistent-trainer en Ronald
van Eijk voor alles wat hij heeft gedaan voor een fijne voetbaltijd voor
de jongens! Met frisse moed op
naar het nieuwe seizoen!!

Ouders enthousiast over
korf4schooltoernooi
Mijdrecht - De dag na Hemelvaartsdag was op de korfbalvelden van De Vinken het Korf4schooltoernooi. Dit speltoernooi is gekoppeld aan het plaatsen van een reeks
van gratis spelkorven op de schoolpleinen van zes verschillende basisscholen in De Ronde Venen. Van de
scholen die binnenkort een eigen
korf op het schoolplein geplaatst
krijgen deden afgelopen vrijdag
ruim honderddertig kinderen mee.
Het toernooi was mogelijk door de
enorme inzet van ruim dertig vrijwilligers, veelal jeugdleden van De Vinken en een financiële bijdrage van
‘Nivo-verzekeringen’.
Spelletjes
De kinderen uit de groepen 1 en
2 speelden geen korfbalwedstrijden, maar streden onderling in een
spelletjescircuit. Fanatiek renden de
kinderen bij spelvormen als hoog
schieten, bowlen en overgooien.
Tussendoor leverden ze stevig strijd
in het levend memory, waarbij er in
tweetallen kaartjes gezocht moesten worden om vervolgens uiteenlopende opdrachten te vervullen.
Aan het eind van de dag kregen alle deelnemende kinderen een diploma met daarop vermeld de behaalde resultaten.
Hogere groepen
De groepen 3 tot en met 8 speelden
een echt korfbaltoernooi afgewisseld met een estafette en een hindernisbaan. Het toernooi mocht zich
verheugen in prachtige weersom-

standigheden en flinke belangstelling van enthousiaste ouders: “We
vinden het heel leuk dat De Vinken
dit toernooi aanbiedt. Alles is perfect geregeld. De leerkrachten en
ouders hoeven niets te doen, want
alle spelleiding en ploegbegeleiding
is verzorgd door leden van de korfbalvereniging. De sfeer op het korfbalveld is heel gezellig. Erg goed
om mee te maken”, aldus enkele uit
Baambrugge en Wilnis afkomstige
moeders.
Winnende teams
De winnende teams kregen een
prachtige beker en alle deelnemers
een vaantje en een markeerstift van
De Vinken als herinnering aan het
toernooi. Daarnaast mochten de
kids en geïnteresseerde ouders een
Kroniek meenemen, het geschiedenisboek van de vijftigjarige korfbalvereniging. Ten slotte kreeg iedereen na afloop nog een lekker ijsje.
In groep 3 was het combinatieteam
“Lammetje” van CNS Abcoude en
Piet Mondriaan Abcoude uiteindelijk
het sterkst. In groep 4 won het team
“Tulp” van De Pijlstaart; bij de groepen 5 en 6 was het team “Kruiwagen” van de CNS Abcoude de beste, terwijl bijna traditioneel in groep

7 en 8 het beste team gevormd werd
door een groep kinderen van CNS
De Schakel uit Vinkeveen. Dit ging
echter zeker niet gemakkelijk, want
de finale in de oudste leeftijdspoule tussen “Sneeuw” en “Bewolkt”
eindigde na een zinderende strijd
in een gelijkspel, waarna het team
van de Schakel pas na een zenuwslopende strafworpenreeks de eindzege veilig stelde.
Vervolg
Na afloop konden de kinderen een
enquête invullen waarop zij mochten aangeven wat ze van het toernooi vonden en of ze een keertje
willen komen meetrainen. Net als
hun ouders waren de kinderen bijna
unaniem erg positief en liefst ruim
vijftig kinderen hebben aangegeven
dat het ze leuk lijkt om een keer te
komen meetrainen. Dit was mogelijk
in de week voor Pinksteren, maar
zeker ook bij de start van het nieuwe seizoen in september. Daarnaast
is er nog een extra feestavond voor
de jongste korfballertjes op vrijdag
15 juni speciaal voor alle deelnemers van het Korf4School toernooi,
deze avond is van 18.45 tot 20.00
UUR in de kantine van De Vinken
op sportpark de Molmhoek.
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HVM knokt zich langs
koploper
Mijdrecht - Zondag speelde
Mijdrecht thuis tegen koploper
Zwaluwen uit Utrecht. Een zware wedstrijd voor HVM, volgens de
verwachting, en dat werd het ook.
De thuisploeg vocht voor elke bal
en werd beloond met een verdiende 3-1 zege.
HVM begon zonder drie vaste spelers. Koen Meijer (voorstopper)
en Thom Fokker (aanvaller) kampen met gebroken vingers, Jurrian
Hartwigsen (middenveld) is in het
buitenland. Invallers Maarten Post
en de B-junioren Daniël Govers en
Bob Mantel vervingen hen vlekkeloos. Ook B-junior Joost Lugtmeijer
deed mee, maar viel al binnen één
minuut geblesseerd uit.
Snel spel
Beide teams maakten er meteen
een wedstrijd van, met snel aanvallend spel. De scheidsrechters lieten zien dat ze het spel kort wilden
houden, al in de eerste minuut werd
er een speler van Zwaluwen na een
zware overtreding op Joost Lugtmeier met een gele kaart weggestuurd. Lugtmeijer was de rest van
de wedstrijd uitgeschakeld.
De overtalsituatie bracht geen doelpunten. In de 12e minuut was er
een bijzonder moment, toen Tom
Günther vanaf de achterlijn hoog op
het Utrechtse doel schoot. De bal
rolde bovenop het doel een meter
over de lat, buiten bereik van iedereen. Uit de volgende aanval scoorde hij wel, 1-0.
Drie minuten later claimde HVM
een strafbal, toen de keeper van
Zwaluwen op de bal terecht kwam,
maar wegens shoot werd die niet
gegeven. In de eerste helft vielen
drie strafcorners, waarvan twee voor
Zwaluwen, maar doelpunten kwamen daaruit niet voort.
De teams waren aan elkaar gewaagd. De Mijdrechters speelden
compact, gaven elkaar goed rugdekking (in de box spelen) en bleven steeds jagen op de bal, waardoor de koploper geen overwicht
kon opbouwen.
Keeper Redmar Stienstra voorkwam
in de 22e minuut de gelijkmaker.
Eén minuut voor rust was hij ech-

Vinkeveen - Bij de laatste competitieavond werd hard gestreden om
de laatste punten. Zo wist Ria Matthiesen te winnen met 6078 punten, als tweede eindigde Martien de
Kuijer met 5377 punten, derde is geworden Rob van Achterbergh met
5194 punten, vierde Ben ten Den
met 5009 punten, en als vijfde eindigde Ricky Kooiman met 4898 punten. De troostprijs was voor Arend
Alleman.
Dinsdag 8 mei was Ben ten Den 1e
met 5203, 2e. Rob van Achterbergh
met 5164, 3e. Ferry Verbraak met

ter kansloos, na fout uitverdedigen
door de HVM-achterhoede, 1-1.
Tot einde spannend
Met deze morele opsteker op zak
zette Zwaluwen na de pauze meteen druk op het Mijdrechtse doel,
maar kreeg in de tweede minuut
een onnodige strafcorner tegen,
door het opzettelijk hinderen van
een Mijdrechtse vrije slag binnen
de 23-meterlijn. Tom Günther pushte de bal onhoudbaar binnen, 2-1.
Zes minuten later kon Zwaluwen
bijna de stand gelijktrekken, maar
de bal ging voorlangs. In de 12e minuut was er weer een curieus moment, bij een HVM-aanval viel een
Utrechtse verdediger over de doellijn en gooide daarbij het doel om,
wat vanaf de volle tribune veel bijval
opleverde. Een minuut later moest
aan de andere kant Stienstra een
spectaculaire redding verrichten.
Het was in deze fase niet te voorspellen waar de volgende goal zou
vallen. HVM sloeg toe in de 15e minuut, met een veldgoal van topscorer Günther, zijn derde doelpunt van
de wedstrijd.
De wedstrijd ging verder in hetzelfde hoge tempo, de teams bleven
aan elkaar gewaagd. Het spel werd
even stilgelegd voor een blessure
van Jacob Veerhuis, die wel verder
kon spelen. Halverwege de tweede helft viel er weer een gele kaart
voor Zwaluwen, wegens het neerhalen van Bob Mantel. Vier minuten later kon Daniël Govers bijna profiteren van de man-meer-situatie. Gescoord werd er echter niet meer.
HVM kreeg nog twee strafcorners
te nemen, in de 24e minuut kreeg
Mats Kaas geel voor commentaar
op de leiding. Een minuut voor tijd
overkwam een speler van Zwaluwen
hetzelfde. 3-1 was de einduitslag.
De wedstrijd was spannend en een
zeer aantrekkelijk kijkspel. HVM lijkt
nu de vijfde plaats wel vast te kunnen houden, met nog twee wedstrijden tegen lager geplaatste tegenstanders op het programma.
De spanning aan de top is terug,
Zwaluwen heeft nog één punt voorsprong op Hoorn, dat een paar weken geleden ook met 3-1 ten onder
ging tegen HVM.

deden afgelopen vrijdag ruim honderddertig kinderen mee. Het toernooi was mogelijk door de enorme
inzet van ruim dertig vrijwilligers,
veelal jeugdleden van De Vinken en
een financiële bijdrage van ‘Nivoverzekeringen’.
Spelletjes
De kinderen uit de groepen 1 en
2 speelden geen korfbalwedstrij-

Dinsdag 5 juni is er weer de eerste
zomer prijsklaverjasavond die voor
iedere kaartliefhebber toegankelijk is, dus ook voor recreanten en
toeristen. De aanvang is 20.00 uur
in bar bistro Gewoon Lekker v/h
Proosdijhaven aan de Herenweg 27.

De Vinken 1 ziet laatste
hoop vervliegen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 19
mei speelde De Vinken 1 tegen Velocitas 1 in Leiderdorp. Voor Velocitas de kampioenswedstrijd, voor de
Vinkeveense korfballers de laatste
kans voor handhaving in de tweede klasse. In de eerste helft kon De
Vinken tot de ruststand van 10-7
aardig meekomen. Na rust hadden
de ABN-Amro’ers geen antwoord
op de scoringsdrift van Velocitas en
verloren met 22-12.

Vier GVM’79 turnsters gaan
door naar districtsfinales!
Mijdrecht - Naar aanleiding van
sterke turnprestaties in de voorrondes moesten 8 turnsters van
GVM’79 aantreden in de regiofinales in Hooglanderveen op 12 mei. De
volgende turnsters hadden zich geselecteerd in divisie 5; Djeena Warrels, Quin Hartsink, Lisa van Nobelen, Maaike van Schaick, Elise Kop,
Romy de Kuyer, Owefa en Safa Asafiati. Uiteindelijk hebben 4 turnsters
van GVM’79 zich weten te selecteren voor de districtsfinales welke
plaats zullen vinden op 16 juni 2012.
Op instap 11 was het de beurt aan
Djeena. Zij was alleen in een heel
groot en sterk deelnemersveld. Zij
liet een fantastische sprong zien,
waarmee zij zich bijna bij de beste
10 schaarde. Op de overige onderdelen scoorde zij solide, maar iets
minder punten, waarmee zij uiteindelijk 31e is geworden.
Quinn en Lisa begonnen bij de balk
op pupil niveau 10. Dit keer bleef
Quinn heel netjes op de balk en
voerde daar een mooie oefening uit.
Op de sprong ging het nog beter,
daar behaalde ze de tweede plek!
Vloer ging prima alleen op de brug
verspeelde ze wat punten met de
afsprong. In dit sterke deelnemersveld is zij 18e geworden en daarmee
mag zij door naar de district finales.
Lisa liet op het eerste onderdeel wat
puntjes liggen. Ook de vloer verliep
dit keer wat moeizamer, maar op
de brug en sprong turnde zij hele
mooie prestatie. In dit grote deelnemersveld is zij 34e geworden.
Pupil niveau 9 moest als laatste die
dag, hier kwamen Maaike en Elise
uit. Ze begonnen bij de vloer, bei-

Gratis korfbalkorven voor zes
Rondeveense basisscholen
Vinkeveen - De dag na Hemelvaartsdag was op de korfbalvelden
van De Vinken het Korf4schooltoernooi.
Dit speltoernooi is gekoppeld aan
het plaatsen van een reeks van gratis spelkorven op de schoolpleinen
van zes verschillende basisscholen
in De Ronde Venen. Van de scholen die binnenkort een eigen korf
op het schoolplein geplaatst krijgen

5105, 4e. An van der Meer met 4788,
5e. Martien de Kuijer met 4741.
Hekkensluiter was Bep Schakenbos
met 3484 punten. Binnenkort zijn
alle uitslagen bekend en worden
deze na correctie met een gezellige
barbecueavond uitgereikt.

den, maar streden onderling in een
spelletjescircuit. Fanatiek renden de
kinderen bij spelvormen als hoog
schieten, bowlen en overgooien
Tussendoor leverden ze stevig strijd
in het levend memory, waarbij er in
tweetallen kaartjes gezocht moesten worden om vervolgens uiteenlopende opdrachten te vervullen.
Aan het eind van de dag kregen alle deelnemende kinderen een diplo-

den zetten een mooie oefening
neer, waar Maaike 3e werd. Ook
de sprong ging bij beide goed, hier
werd Elise 5e. De brug ging beide
meiden ook goed af. Beide stonden
hoog in de tussenstand. Als laatste was het onderdeel balk aan de
beurt, dit was helaas voor Elise een
struikelblok. De oefening liep niet
en ze was uiteindelijk door de zenuwen ook de oefening even kwijt wat
voor de nodige aftrekpunten zorgden. Elise is uiteindelijk 25e geworden. Maaike viel helaas ook van de
balk af, maar behaalde toch nog een
hele mooie 4e plek! Maaike gaat
door naar de districtsfinales.
Romy turnde alleen op junior niveau
7. Op de onderdelen balk en brug
turnde zij een prima oefening. Op de
brug helemaal fantastisch, de eerst
plek aldaar! Helaas verliep de vloer
wat minder foutloos en viel haar
eindscore wat uit dan verwacht, een
25e plaats.
De gezusters Owefa en Safa komen
uit in senior niveau 6. Op de sprong
behaalden beide turnsters met exact
hetzelfde aantal punten een fantastische eerste/tweede plek! Safa was
ook sterk bezig op brug en balk.
Alleen de vloer verliep ditmaal wat
minder goed en liet zij veel punten
liggen. Al met al toch nog een hele
mooie 10e plek.
Owefa score iets minder hoge punten dan haar zus, maar bleef meer
solide turnen op de onderdelen
waarmee zij 17e werd. Beide turnsters mogen door naar de districtsfinales.
Quin, Maaike, Owefa en Safa heel
veel succes op de districtsfinales!

Comeback
Deze wedstrijd viel opnieuw Helene Kroon in bij de hoofdmacht en
begon verdedigend samen met Silvia Oussoren, Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren. In het aanvallende
vak startten Melanie Kroon, Mariska
Meulstee, Peter Koeleman en aanvoerder Peter Kooijman. Met een felle middagzon en met de aanwezigheid van veel supporters wist Mariska snel te scoren. Het antwoord
volgde één aanval later. Na de vakwissel was het Kelvin die de Vinkeveners voor de laatste keer op voorsprong zette. Met het zuivere schot
van Velocitas, op vier meter van de
korf, sloeg de koploper een gat van
vijf scores. De Vinkeveners bleven
er voor gaan en kwamen met scores
van Rudy (2x), Mariska en van beide Peters tot een ruststand van 10-7.

Laatste wedstrijd Silvia
In de tweede helft bleven de Leiderdorpers levensgevaarlijk met de
hoge insnij en de daarop genomen
doorloopbal. Daarbij schoten de Velocitasdames messcherp en gooiden de wedstrijd na tien minuten op
slot met een tussenstand van 15-7.
Vanuit een sterke rebound verzorgde De Vinken een aantal lange aanvallen, maar het eerste doelpunt
viel pas na bijna twintig minuten uit
handen van Silvia. Voor Silvia was
dit haar laatste wedstrijd voor De
Vinken. Na vijftien jaar de sport te
hebben beoefend gaat ze stoppen.
Naarmate de wedstrijd vorderde
werd het thuispubliek menigmaal
getrakteerd op fraaie treffers.
De Vinken had verdedigend nauwelijks meer iets in te brengen. In het
laatste kwartier wist De Vinken de
korf weer te vinden en schoten Mariska (3x) en Kelvin De Vinken naar
een eindstand van 22-12. Na de
wedstrijd volgde de huldiging van
de spelers van Velocitas en werd de
beker overhandigd. De laatste wedstrijd van het veldseizoen zal gespeeld worden op 2 juni om 15.30
uur in sportpark De Molmhoek. Tegen Viking zal gevochten worden
om de winstpunten, alhoewel degradatie naar de derde klasse hiermee niet voorkomen kan worden.

Fietspuzzeltocht op
tweede pinksterdag
Wilnis - Komende maandag 28 mei.
kunt u met het hele gezin meedoen
aan een gezellige fietspuzzeltocht
ten bate van het gemeenteproject
2012-2014 UMOJA, hulp aan de bewoners van de krottenwijken in Nairobi Kenia. Tussen 14.00 en 14.30
uur kan gestart worden bij de Roeping aan de Kerkstraat 12 (naast de
kerk van de Hervormde Gemeente
van Wilnis). De route is ongeveer 25
km lang en onderweg is, om even
bij te komen, een korte pitstop waar
u tegen een kleine vergoeding drinken en koek wordt aangeboden. De
Keniase gasten Ds Joel Gitahi en
zijn vrouw Magdaline, die in het kader van de aangegane relatie met
de kerk in Nairobi bij de Hervormde
Gemeente van Wilnis op bezoek zijn,

zullen ook meefietsen. Aan het einde van de route kan het antwoordformulier ingeleverd worden en onder degenen die alle antwoorden
goed hebben ingevuld wordt een
heerlijke taart verloot. Deze wordt
thuisbezorgd. Deelname kost 2,50
per persoon maar maximaal 7,50
per gezin. Bewegen is goed voor
de gezondheid en u steunt tevens
een goed doel. Na afloop van de
fietspuzzeltocht wordt u van harte
uitgenodigd om tegen een geringe
betaling gezamenlijk met de Keniase gasten pannenkoeken te eten in
de Roeping. Bij de start de fietstocht
kunt u zich hiervoor aanmelden.
Om 17.30 uur zullen de pannenkoeken gebakken zijn en zal met de
maaltijd gestart worden.

groep kinderen van CNS De Schakel uit Vinkeveen. Dit ging echter
zeker niet gemakkelijk, want de finale in de oudste leeftijdspoule tussen “Sneeuw” en “Bewolkt” eindigde na een zinderende strijd in een
gelijkspel, waarna het team van de
Schakel pas na een zenuwslopende
strafworpenreeks de eindzege veilig stelde.

tje willen komen meetrainen. Net
als hun ouders waren de kinderen
bijna unaniem erg positief en liefst
ruim vijftig kinderen hebben aangegeven dat het ze leuk lijkt om een
keer te komen meetrainen. Dit was
mogelijk in de week voor Pinksteren, maar zeker ook bij de start van
het nieuwe seizoen in september.
Daarnaast is er nog een extra feestavond voor de jongste korfballertjes
op vrijdag 15 juni speciaal voor alle deelnemers van het Korf4School
toernooi, deze avond is van 18:45 tot
20:00 in de kantine van De Vinken
op sportpark de Molmhoek.

ma met daarop vermeld de behaalde resultaten.
Hogere groepen
De groepen 3 tot en met 8 speelden
een echt korfbaltoernooi afgewisseld met een estafette en een hindernisbaan. Het toernooi mocht zich
verheugen in prachtige weersomstandigheden en flink belangstelling van enthousiaste ouders. “We
vinden het heel leuk dat De Vinken
dit toernooi aanbiedt. Alles is perfect geregeld. De leerkrachten en
ouders hoeven niets te doen, want
alle spelleiding en ploegbegeleiding
is verzorgd door leden van de korfbalvereniging. De sfeer op het korfbalveld is heel gezellig. Erg goed
om mee te maken”, aldus enkele uit
Baambrugge en Wilnis afkomstige
moeders.
Winnende teams
De winnende teams kregen een
prachtige beker en alle deelnemers
een vaantje en een markeerstift van
De Vinken als herinnering aan het
toernooi. Daarnaast mochten de
kids en geïnteresseerde ouders een
Kroniek meenemen, het geschiedenisboek van de vijftigjarige korfbalvereniging. Ten slotte kreeg iedereen na afloop nog een lekker ijsje.
In groep 3 was het combinatieteam “Lammetje” van CNS Abcoude en Piet Mondriaan Abcoude uiteindelijk het sterkst. In groep
4 won het team “Tulp” van De Pijlstaart; bij de groepen 5 en 6 was
het team “Kruiwagen” van de CNS
Abcoude de beste, terwijl bijna traditioneel in groep 7 en 8 het beste team gevormd werd door een

Vervolg
Na afloop konden de kinderen een
enquête invullen waarop zij mochten aangeven wat ze van het toernooi vonden en of ze een keer-
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Korfballers Atlantis E2
vieren kampioenschap!

Atlantis 2 wint van Madjoe
Mijdrecht - Zaterdag 19 mei speelde het door Rabobank gesponsorde
Atlantis 2 korfbalteam een uitwedstrijd in Rijnsburg tegen Madjoe.
Op basis van het verleden beloofde het een spannende wedstrijd te
worden vol duw- en trekwerk. Vanwege de vele blessures in het eerste
en tweede team van Atlantis werd er
met een gewijzigde, maar toch sterke opstelling gespeeld.
In de eerste paar minuten van de
eerste helft werd er al gescoord
door Atlantis via een mooie wegtrekbal. Het duurde even voordat
Madjoe hier antwoord op had, maar
het scoorde toch en het werd 1-1.
Gedurende de rest van de eerste

helft werd er door beide teams nog
twee keer gescoord waardoor in de
rust de stand 3-3 was.
De tweede helft begon Atlantis vol
optimisme, om deze wedstrijd naar
de eigen hand te zetten. Door middel van een doorloopbal werd daarmee meteen een begin gemaakt.
Hierna ging de wedstrijd gelijk op.
Van de kant van de Mijdrechtenaren
kwamen nog een paar mooie doelpunten, maar helaas scoorde Madjoe mee. Er werd aan beide kanten
nog gewisseld. In de laatste minuten werd er door Atlantis nog twee
keer gescoord, waardoor de door de
Rabobank gesponsorde ploeg de
wedstrijd wist te winnen met 9-7.

Van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni

Jumbo Avond4daagse
Vinkeveen - Van dinsdag 29 mei
t/m vrijdag 1 juni zal de Jumbo
Avond4daagse Vinkeveen weer georganiseerd worden. Deze avond4daagse is mede mogelijk gemaakt
door de medewerking van de vrijwilligers van Tweed BNO, Rabobank
en Jumbo. Je kunt je nog inschrijven via www.avond4daagsevinkeveen.nl voor de 5 of 10 km. Inschrijven kost 5 euro. Mocht je niet in de
gelegenheid zijn om je via internet
in te schrijven, dan kan dat ook nog
op dinsdag 29 mei van 17.30 uur tot

18.00 in De Boei aan Kerklaan 32.
Voor de groep met de meeste inschrijvingen (procentueel) is er de
sportiviteitprijs! Schrijf je in, want dit
alles mag je natuurlijk niet missen.
Vrijdag 1 juni vertrekt muziekkorps
Triviant rond 19.30 uur via de Heulweg-Herenweg naar Zorgcentrum
Zuwe Maria-Oord, gevolgd door alle deelnemers.
Tot aller vreugde is de brandweer
ook weer present. Bij Maria-Oord
zal het defilé in alle allure worden
afgenomen.

Argon C4 sluit seizoen af
met tweede plek
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het C4-voetbalteam van Argon tegen Vlug &Vaardig de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Bij winst zou de C4 kampioen
zijn. Gezien de eerdere 6-1 overwinning in de uitwedstrijd tegen
Vlug & Vaardig waren de voortekenen gunstig en moest het binnenhalen van de titel mogelijk zijn. Een
grote groep toeschouwers was naar
het sportpark van Argon gekomen
om deze wedstrijd te bekijken. De
C4 ging flitsend van start en binnen
5 minuten stond de 1-0 voorsprong
op het scorebord. Deze voorsprong
leek echter verlammend te werken
op de jongens van de C4. In plaats
van door te gaan op de ingeslagen
weg, werd er steeds nerveuzer gevoetbald en kwam Argon nauwelijks
meer tot aanvallen. De tegenstander
kreeg hierdoor steeds meer vertrouwen en het onvermijdelijke gebeurde: vlak voor rust viel uit een scrimmage voor het Argondoel de 1-1. Na

Gezellig ABCvoetbaltoernooi bij CSW

Herenteam
Na afloop van de toernooiwedstrijden werd het eerste herenteam van
Unitas gefeliciteerd met het dit seizoen behaalde kampioenschap en
met de nieuwe sponsor. De clubkleuren geel en zwart matchen uit-

Wilnis – Afgelopen zaterdag 19 mei
heeft het jaarlijks toernooi voor de
jeugd van de A-, B- en C-teams van
CSW weer plaatsgevonden. Ruim
100 jongens en meiden speelden in
mixed teams partijtjes 6 tegen 6 in
landenteams. Het weer en de sfeer
waren geweldig en ondanks dat
sommigen wat slaap te kort waren
gekomen door hun hulp bij minikamp en de meiden van de MC1 tijdens een pittige wedstrijd het kampioenschap die dag al hadden binnengehaald werd er leuk en sportief
gevoetbald. Uiteindelijk werd het
toernooi gewonnen door Zweden.
Na afloop was er een lekkere bbq
verzorgd door ‘De Barbecuelijn’ van

stekend met Schadenet Kranenburg
Mijdrecht en Unitas is heel verheugd dat aan de lange historie met
Schadenet Kranenburg Mijdrecht
een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd. Unitas Heren 1 mocht zich
vervolgens twee sets uitleven tegen een uit de deelnemers van het
toernooi geselecteerd Allstars team.
Het publiek op de tribune genoot
van het vertoonde volleybalspel en
beloonde de spelers met groot applaus.
Stampvol
De laatste toernooironde vond in
het stampvolle Café De Wave plaats.
Bij de prijsuitreiking was er voor alle teams een ‘cocosbeker’. De jury was erg onder de indruk van de
felgekleurde zomerjurkjes van Nee,
Op Veld 2 en dit team ging dan ook
met de originaliteitsprijs naar huis.
Na de verloting van de zomersgevulde picknickmand, de dinerbon bij
Beachclub-restaurant Lust! en het
weekendarrangement in het zonnige zuiden (van Nederland), duurde
het feest nog tot in de kleine uurtjes.
Dankzij alle spelers, het publiek, de
EHBO, Unitas Heren 1 en de twee
toernooisponsors Café de Wave en
Autoschade Kranenburg Mijdrecht
is getoond dat volleybal een hele
leuke sport is op ieder niveau. Wilt
u of uw bedrijf daar ook bij zijn, dan
kan dat, want op vrijdag 9 november aanstaande organiseert Unitas
het jaarlijkse Bedrijventoernooi. Inschrijfformulieren daarvoor zijn te
vinden op de website van Unitas:
www.unitas-mijdrecht.nl. Daar kunt
u ook meer foto’s van The Summer
Edition bekijken en informatie vinden over het spelen bij Unitas als
competitiespeler of recreant.

gaan spelen en had al helemaal in
gedachten dat ze de wedstrijd makkelijk gingen winnen. Helaas was
de taart een beetje in de benen van
de kinderen gaan zitten en waren
ze helemaal in de wolken door de
bloemen en de medaille die ze hadden gekregen. Het gevolg was dat
ze niet zo goed aan het opletten waren. Hierdoor werd helaas de wedstrijd verloren en was de stemming
iets minder, maar ze waren toch nog
steeds kampioen! Dit zal dan ook
nog gevierd worden met pannenkoeken en (kinder)champagne bij
de coaches thuis, wat een gezellige afsluiting van het afgelopen jaar
zal worden.

de rust begon Argon weer vol goede
moed, maar het leek of de scherpte geheel was verdwenen, schoten gingen naast of over en corners bleven ongevaarlijk. De keeper van Vlug & Vaardig werd nauwelijks op de proef gesteld. Tien minuten voor tijd maakte Vlug & Vaardig uit een rommelige situatie voor
het Argondoel 1-2 en de C4 slaagde er niet meer in om de score om
te buigen. Hierdoor werd Argon C4
tweede in de voorjaarscompetitie.
Uiteraard was iedereen teleurgesteld, maar toch kan er terug worden gekeken op een mooi seizoen:
zowel in de najaarscompetitie als in
de voorjaarscompetitie werd tot aan
de laatste wedstrijd meegedaan om
het kampioenschap.
Volgend jaar blijft de C4 vrijwel geheel bij elkaar en dan moet een
nieuwe poging worden gedaan om
de hoogste trede van het erepodium te bereiken.
(Foto’s Sportinbeeld.com)

’The Summer Edition’
een schot in de roos
Mijdrecht - Met groot succes is
vorige week vrijdag het door het
Mijdrechtse Unitas georganiseerde
volleybaltoernooi The Summer Edition-toernooi gehouden in sporthal
de Phoenix. Vanaf 19.00 uur streden
de deelnemers in de tropisch versierde sporthal enthousiast om de
poulewedstrijden zo goed mogelijk af te sluiten. Het deelnemersveld
werd gevormd door teams uit het
bedrijfsleven (Bos Mijdrecht, Mollers Waterwerken, HVR Bouw), het
onderwijs (Kalsbeek College), recreantenafdelingen van volleybalverenigingen uit de regio en vriendenteams. Aan de oproep van de
organisatie om in exotische outfit te
verschijnen was gehoor gegeven en,
mede door relaxte zomerse muziek
op de achtergrond, was de sfeer op
het toernooi buitengewoon goed.
Ondanks de felle strijd tussen de
teams werd het motto ‘Meedoen is
belangrijker dan winnen’ door velen
hoog gehouden. Tijdens de pauze
konden de teams even op adem komen in het feestelijk versierde Café
De Wave en zich te goed doen aan
de speciaal voor deze avond geserveerde cocktails. In de finaleronde
speelden alle teams nog twee wedstrijden, waarin de einduitslag van
dit gezellige volleybaltoernooi werd
bepaald. Het recreantenteam van
Unitas wist zowel T(h)eMa, als Nee,
op Veld 2 te verslaan en legde hierdoor beslag op de eerste plaats.

Mijdrecht - Zaterdag 12 mei was
het door Albert van Dijk gesponsorde Atlantis E2 korfbalteam al kampioen! Dit was nog wel gedeeltelijk
kampioen, omdat ze afgelopen zaterdag 19 mei nog tegen de medekoploper moesten. Bij winst konden
zij ook nog gedeeltelijk kampioen
worden. Omdat de E2 toch al kampioen was, werd dit voor de wedstrijd alvast gevierd met een taartje, mooie bloemen en natuurlijk een
medaille, zodat de coaches erbij
konden zijn.
Voor de wedstrijd werd er goed
warmgelopen en bij het inschieten gingen er veel kansen raak. Het
team had veel zin om de wedstrijd te

Atlantis 3 dicht bij stunt
tegen koploper
Mijdrecht - Op zaterdag 19 mei
moest het door Van der Laan gesponsorde Atlantis 3 korfbalteam
thuis aantreden tegen Triaz 4 uit
Amsterdam. Triaz was al kampioen,
terwijl Atlantis met slechts één punt
onderaan de ranglijst stond. De uitwedstrijd in Amsterdam ging destijds met 14-6 verloren. Het leek er
dus op dat Atlantis het zwaar zou
gaan krijgen, maar uiteindelijk bleek
‘razend spannend’ een betere beschrijving van de wedstrijd.
Atlantis begon deze wedstrijd met in
de eerste aanval Manon van Scheppingen, Ilona Pauw, Steven Gortenmulder en Sjors Warmer. De eerste verdediging werd gevormd door
Sandra Pronk, Lisanne Reurings,
Pleun Neurink en Niels Reurings.
Atlantis kwam scherp uit de startblokken en wist in de eerste minuten gelijk een doelpunt op haar
naam te schrijven: 1-0. Helaas was
dat geen voorbode voor nog meer
doelpunten aan Mijdrechtse zijde. Ondanks de vele kansen wilde
de bal maar niet door de mand vallen. Iets wat bij Triaz beter lukte. Triaz wist daardoor uit te lopen naar
een 3-8 voorsprong. Echter, Atlantis
3 liet zich niet uit het veld slaan en
bleef strijden voor de doelpunten.
Dit wierp zijn vruchten af want het
team wist in de laatste paar minuten
voor de rust terug te komen tot een
stand van 7-9.
In de rust heerste er een optimistische stemming in de kleedkamer
van Atlantis. Er werd zeer goed gespeeld en strak verdedigd door het

hele team. Als de kansen beter afgemaakt zouden worden, dan was
alles nog mogelijk.
Met frisse moed begon Atlantis
dan ook aan de tweede helft. Nancy Kroese kwam in het veld voor Lisanne. Zo doelpuntrijk als de eerste helft begon, zo doelpuntloos
begon de tweede helft. Bijna twintig minuten lang werd er niet gescoord. Uiteindelijk wist Atlantis de
ban te breken door het verzilveren
van een vrije bal. Helaas kreeg Triaz niet veel later een strafworp mee,
waardoor de stand op 8-10 kwam te
staan. Arjen Markus kwam vervolgens in het veld voor Niels. Atlantis
rook nog steeds kansen en wist de
stand gelijk te trekken: 10-10. Een
schot van Triaz gooide echter weer
roet in het eten. Atlantis knokte
voor wat het waard was en creëerde, net als in de eerste helft, weer
vele kansen. Helaas wilde er ook dit
keer geen doelpunt uit voortvloeien,
waardoor de scheidsrechter afblies
bij een stand van 10-11.
Atlantis 3 is trots op zichzelf dat het
zo goed partij heeft kunnen bieden
tegen de kampioen uit de poule. De
ploeg heeft bewezen dat het goed
en zeker ook aantrekkelijk korfbal
kan spelen. Als afsluiting van deze stralende dag ging het team nog
gezellig met elkaar barbecueën. De
laatste wedstrijd van de Atlantis/Van
der Laan combinatie is op 2 juni, in
Nieuw-Vennep wacht dan KIOS 2.
Wellicht kan Atlantis nog punten afsnoepen van de nummer twee op de
ranglijst.

Jack Vedder. De hamburgers, kippenpoten en worsten werden handig gedraaid door Bert Wagenaar
en Marcel Dokter. Dank daarvoor,
mannen!
Sommige spelers konden geen genoeg krijgen van het spelletje en
voetbalden nog even door op het
veld, terwijl DJ Rob zijn muziek binnen in de kantine al liet horen. Toen
het uiteindelijk buiten donker werd
kon de jeugd hun laatste restje
energie nog even kwijt op de dansvloer en is er weer een jaarlijks terugkomend evenement succesvol
en gezellig afgesloten. De organisatie van dit evenement kan tevreden
terugkijken.

Ondanks verlies toch handhaving voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het Atlantis 1 korfbalteam,
gesponsord door de Rabobank, uit
bij Fiducia in Vleuten. Fiducia staat
op de derde plaats in de ranglijst en
Atlantis zesde. De vorige wedstrijd
werd in eigen huis gelijkgespeeld.
Voor zowel Atlantis als voor Fiducia
was het een belangrijke wedstrijd.
De hele wedstrijd ging het gelijk op,
met een gelijke ruststand, maar Fiducia trok vijftien minuten voor het
einde aan het langste eind. De wedstrijd eindigde in 13–9 voor de ploeg
uit Vleuten.
Atlantis begon in een gewijzigde
basisopstelling. De junioren Jeroen
Korver en Maarten Helsloot vulden
de plekken van Alex van Senten
en Mark Goverse in. Vanaf het eerste fluitsignaal waren beide ploegen gebrand op een overwinning.
Fiducia begon scherper en maakte
de kansen af. Na tien minuten spelen keken de Mijdrechtenaren tegen
een achterstand van 4–2 aan. Atlantis herpakte zich en zorgde ervoor
dat er werd gerust met een stand
van 6–6.

Na de peptalk van coach Frits
Bruijntjes kon Atlantis weer aan de
tweede helft beginnen. Het was Fiducia dat scherper uit de kleedkamer kwam. Atlantis haakte weer aan
en trok zo de stand weer gelijk. De
thuisspelende ploeg was inmiddels
uitgelopen naar een stand van 10–8.
Ondertussen kwam Sharon Moen in
het veld. Fiducia ging verder waarmee ze begonnen waren, namelijk scoren en het liep uit naar 13–
8. Steven Gortenmulder maakte zijn
debuut in het eerste. Atlantis scoorde nog eenmaal en de scheidsrechter floot af bij een stand van 13–9.
Ondanks dat er werd verloren, heeft
Atlantis een goede wedstrijd neergezet. Het werd Fiducia zo lang mogelijk moeilijk gemaakt. Door het
verlies van DKV 1 kan Atlantis zich
handhaven in de derde klasse. Zaterdag 2 juni wordt de laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. Om
15.30 uur speelt Atlantis thuis tegen VZOD 1 aan de Hoofdweg in
Mijdrecht. Kom allemaal Atlantis
aanmoedigen naar de overwinning!
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Wisselende prestaties van
SRT-atleten
Regio - Op Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei, heeft Marcel Pool
van het, door AH Jos van den Berg
en Slagerij Marcel Heemskerk gesponsorde Steenbok RunningTeam (SRT) in Heiloo zijn tweede 800
meterwedstrijd van dit seizoen gelopen.
De serie waarin hij moest starten
was ongunstig. Niemand wilde als
gevolg van de straffe wind op kop
gaan lopen, behalve 1 atleet die gelijk 10 meter voor de rest uit liep.
Hierdoor moest Marcel wel op kop
van de over gebleven groep gaan
lopen en men liet hem een hele ronde lang het werk doen. Voor de laatste 200 meter had Marcel zijn kruit
een beetje verschoten, waardoor diverse atleten hem passeerden. Zijn
eindtijd was 2.05,65 wat, mede gegeven de winderige omstandigheden en de aard van de race, een
goede prestatie genoemd mag worden. Zeker voor een,van nature, lange afstand atleet. Jon Schouwenaar
liep deze dag een 400 meter wedstrijd in Gouda en snelde naar een
PR in 50,66 sec.
Nederlandse Studenten
Kampioenschappen
Donderdag startten eveneens de
wedstrijden in het kader van de Nederlandse Studenten Kampioenschappen welke in Hengelo werden gehouden. Voor het SRT werd
het een weinig succesvol weekend. De volgende atleten kwamen
daar in actie. Tinka Offereins kwam
uit op de 400 meter. Na in de series een tijd van 61,98 op de klokken gezet te hebben, werd de finale gelopen in 62,22. Helaas was dit
niet goed genoeg voor een podiumplaats, maar voor haar gevoel zit er
nog veel meer in! Ze was helemaal
niet moe. Sander van der Eijk kwam
uit op de 200 meter en zette een tijd

Stichting Dorpentocht jubileert op zondag 3 juni:

35 jaar lang fietsen voor
Goede Doelen

neer van 23,18. Hiermee bleef hij 0,3
sec. boven zijn PR. Erwin Koopstra
had zijn dag niet. Hij liep de 800 meter, maar bemerkte dat hij behoorlijk
vermoeid was en kwam deze keer
niet onder de 2 minuten: 2.02,33. Erwin Sneek deed het beter op die 800
meter. Hij draaide goed en kwam
nipt uit boven de 2 minuten met zijn
2.00,05. Na blessures en een weinig optimale voorbereiding mag dit
een mooie prestatie genoemd worden! Ronald Bon kon ook eindelijk
weer eens de wedstrijdschoenen
aantrekken. Hij heeft 2 jaar blessureleed achter de rug en dit werd
zijn eerste wedstrijd. Ook hij kwam
op de 800 meter aan de start. Dat
werd overigens geen onverdeeld
succes, getuige de 2.10,14 die hij op
de klokken zette.
Seniorencompetitie
Voorts werden er zondag weer
competitiewedstrijden gehouden in
Zaandam. Daar kwam voor AKU het
SRT-lid Kim Hittinger aan de start
op de 400 meter. Zij is de inmiddels
na haar blessure periode goed bezig
en wist net 0,14 sec. boven haar PR
uit te komen met haar tijd van 61,78.
Dat belooft wat moois voor het komende outdoor seizoen!
Naast Kim kwamen ook Lotte Krause en Jolanda ten Brinke aan de
start. Lotte kwam wederom uit op
de 800 meter. Zij was in de afgelopen weken wat grieperig, maar wist
desondanks een mooie tijd neer te
zetten: 2.21,40 waarmee ze laat zien
over een goede basissnelheid te beschikken. Zij stapt nu over naar de
1500 meter en met de gelopen tijden biedt dat perspectief! AKU atlete Jolanda ten Brinke is een ‘vaste waarde’ op de langere afstanden.
Zij kwam voor de 3000 meter aan de
start. Nu realiseerde zij een tijd van
10.55,04 na de gehele race op kop

Regio - Op zondag 3 juni aanstaande is Dorpentocht jarig en wordt ze
35 jaar: een jubileum. Op deze dag
organiseert de Stichting Dorpentocht de 35e editie van de alom bekende Dorpentocht. Dit is in de regio van Amstelveen en omstreken
dé recreatieve fietstocht voor het
gehele gezin en de sportieve fietser.
De opbrengst komt zoals elk jaar ten
goede aan een nieuw Goed Doel. In
de afgelopen 34 jaar hebben 83.000
deelnemers ongeveer 145.000 euro
bij elkaar gefietst. Hulde.

gelopen te hebben. Zij was daarmee weer 20 seconden sneller dan
een wedstrijd eerder, waarmee duidelijk wordt dat zij weer behoorlijk
progressie maakt. Van AV Startbaan
kwamen eveneens SRT-atleten aan
de start. Jon Schouwenaar was wederom actief dit weekend. Nu startte hij bij competitiewedstrijden op
de 200 meter en de 400 meter horden. Bij de eerste afstand Kwam hij
na 22,48 sec. over de meet, hetgeen
een PR betekende en de 400 meter horden legde hij af in 57,40 sec.
Hij hoorde het startschot niet en
was daarmee traag van start. Niettemin kwam hij dus tot een behoorlijke score.
Tinka Offereins startte op de 800
meter. Zij liep een snelle race, die
zij enigszins op de laatste 200 meter
moest bekopen. Haar eindtijd was
niettemin goed: 2.19. Dat was best
een goede tijd, als je meerekent dat
zij in de week ervoor behoorlijk verkouden was. Al met al wisselende
prestaties.

Handbike demonstratie bij UWTC
de veteranen 60+ wedstrijd van
Veenendaal op zaterdag 19 mei.
Leen Blom zat in de ontsnapte kopgroep. Leen Blom behaalde een
mooie 5e plaats. Guus Zantingh
klasseerde zich als 12e en Nico Fokker en Theo Oudshoorn eindigde in
het peloton.
Veteranen 50+
Koninginnedag werd Coen de Groot
12e in Sloten. René Oudshoorn en
René Wiebes eindigde in het peloton. Op 13 mei reed Peter Wiebes
naar de 8e en René Wiebes naar de
9e plaats in Woerden.
Jeugdmeerdaagse Emmen
De broertjes Owen en Tristan Geleijn hebben van 17 t/m 19 mei meegedaan aan de jeugdmeerdaagse in
Emmen. Grote deelnemersvelden.
Tristan eindigde in categorie 3 in
de middenmoot met een 28e plaats
van de 42 deelnemers en Owen reed
in categorie 4 naar een mooie 10e
plaats van de 50 deelnemers.

Regio - UWTC handbiker Jetze Plat
komt op dinsdagavond 29 mei tussen 17.45-18.45 uur een demonstratie met zijn handbike geven bij de
jeugdtraining van de UWTC. Jetze
maakt grote kans om zich te plaatsen voor de Paralympische Spelen.
Wilt u eens zien wat een enorme
snelheid met de handbike gemaakt
kan worden dan bent u van harte
welkom om op de wielrenbaan van
sportpark Randhoorn in Uithoorn te
komen kijken.
Jeugdwedstrijd
Zondag 27 mei is er een nationale
jeugdwedstrijd op de wielrenbaan in
Uithoorn. Voor de Noord-Hollandse jeugd is dit de laatste mogelijkheid om plaatsingspunten voor het
NK te behalen. UWTC rijders Britt
Buijs, Tristan Geleijn, Eric Looij en
Owen Geleijn staan er goed voor
om zich te plaatsen voor het NK. De
wedstrijden starten om 10.00 uur en
zullen omstreeks 14.30 uur afgelopen zijn. Publiek is welkom. Toegang
gratis.
Nieuwelingen
Op zaterdag 19 mei zijn Rick van
Wieringen, Niels Ruijter en Bart de
Veer naar Spijkenisse afgereisd om
mee te doen aan de afwachtingwedstrijd Zuid Hollandse Eilanden
Toer. Niels zat in het peloton en finishte als 25e. Rick 38e en Bart 48e.
Op zaterdag 19 mei stond Jeroen
van Goor aan de start in Buchten in
Limburg. Jeroen won een premiesprint en eindigde als 21e. Op zon-

dag ging Jeroen naar Lieshout en
daar finishte hij op de 27e plaats.
Veteranen 60+
De UWTC renners Leen Blom, Nico
Fokker, Theo Oudshoorn en Guus
Zantingh stonden aan de start van

Meertoer
Acht renners van de UWTC hebben
van 17 t/m 20 mei meegereden aan
de Meertoer in de kop van NoordHolland. Henk de Jong reed alle dagen zeer sterk en eindigde op de 6e
plaats in het eindklassement van de
A-groep. Frans van der Does 32e.
In de B-groep reed Remco Kuylenburg naar de 2e plaats, Dennis
Moolhuijsen 22e en Michael van
Meerland 27e. Sjon, Dempster en
Nick vielen helaas uit. Een uitgebreid
verslag vindt u op: www.uwtc.nl/
wielren.

Goede doel
Het Goede Doel van dit jaar is Stichting Haarwensen. Deze organisatie
schenkt pruiken, gemaakt van echt
haar, aan kinderen tot en met 18
jaar, die door medische behandelingen of door een ernstige haarziekte hun eigen haar zijn verloren. Voor
deze pruiken gebruikt de Stichting
vele afgeknipte vlechten en staarten van kinderen en volwassenen
die met veel liefde een flink stuk van
hun haar hebben willen afstaan. Op
deze bijzondere manier dragen zij
bij aan een beetje extra geluk voor
een kind.
Het maken van een kwalitatief haarwerk is echter zeer arbeidsintensief en kostbaar. Stichting Haarwensen is daarom ook afhankelijk van financiële giften om dit mogelijk te maken. Daar wil de stichting met deze jubileum Dorpentocht
heel graag aan bijdragen! Door op
zondag 3 juni met haartocht mee te
fietsen, steunt u het werk van Stichting Haarwensen en gunt u een kaal
kind dat beetje extra geluk. Natuurlijk is de Stichting ook tijdens de
tocht aanwezig met allerhande informatiemateriaal en hun mascotte Saartje. De pop Saartje is te koop
voor slechts 7,95 euro. Maar u kunt
ook nog een stapje verder gaan en
op 3 juni uw eigen haar doneren. Iedereen die op de dag van de Dorpentocht haar of zijn(!) haar wil doneren, wordt gevraagd dit vooraf
via info@dorpentocht.nl kenbaar te
maken. Tijdens de tocht staat er dan
een professionele kapper klaar en is
er passende aandacht voor uw ludieke actie. Een voorwaarde hierbij
is, dat uw haar ten minste 25 centimeter lang is. Wie durft!!!

Badhoevedorp, Amsterdam (Sloten), Amsterdamse Bos (Oude Karselaan) en Amstelveen Dorp. Onderaan dit artikel en op de website
www.dorpentocht.nl zijn de exacte adressen vermeld. Bij veel startplaatsen zijn voldoende parkeerplaatsen voor het geval u er voor
kiest om met de auto naar de start
te komen.
Startplaatsen
Behalve de acht startplaatsen zijn er
ook twee controleposten. Bij meerdere posten is het mogelijk om iets
te eten en/of te drinken of om van
een sanitaire voorziening gebruik te
maken. In de routebeschrijving zijn
deze plaatsen aangeduid. Maar u
kunt natuurlijk ook gewoon op een
bankje of in het gras langs de route uw eigen lunch gebruiken. Op elke controle- en startplaats ontvangt
u een stempel met een letter op een
deelnemerskaart. De letters vormen
samen het codewoord van de dag
en dit woord heeft zoals altijd te maken met het Goede Doel, Stichting
Haarwensen. De Dorpentocht staat
al lang bekend om de goede organisatie en brengt u langs de meest
schitterende plekken van de omgeving. En ieder jaar een nieuwe route. Dit jaar een bijzondere route met
delen langs de Ringvaart van de
Haarlemmermeer. En laat u dit jaar
eens verrassen door de Middelveldsche en Akerpolder van Amsterdam.
En terug van lang weggeweest een
groot stuk door het Amsterdamse Bos. Veel deelnemers zullen op
plaatsen komen waar zij nog niet
eerder geweest zijn.
Erelint
En na afloop van uw fietstocht ontvangt u natuurlijk het felbegeerde
erelint. Deze fraai uitgevoerde herinnering is uw bewijs van deelname. Er zijn fietsers die inmiddels 34
verschillende exemplaren hebben
verzameld. De kosten van deelname zijn 4,50 euro (op de dag van de
tocht), maar u betaalt slechts 3,50
euro als u vooraf bij één van de bekende voorverkoopadressen een
deelnemerskaart aanschaft (zie onder). Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om een deelnemerskaart via de

website www.dorpentocht.nl te bestellen. Dan betaalt u 4,00 euro (inclusief verzendkosten).
Informatie
Kijkt u op de website www.dorpentocht.nl. Of stel uw vraag per e-mail
op info@dorpentocht.nl
Startplaatsen:
- Aalsmeer (55 km)
Stommeermolen,
Geijlwijckerweg 10
- Amstelveen (35+55 km) WTC
De Amstel, Startbaan bij nr. 3
- Amstelveen (Dorp) (35+55 km)
het Café, Dorpsstraat 64b
- Amsterdam (Sloten) (35+55 km)
De Patatza(a)k, Langsom 5
- Amsterdamse Bos (35+55 km)
Parkeerplaats, einde
Oude Karselaan
- Badhoevedorp (35 + 55 km)
Gemeentewinkel, Sloterweg 22
- Oude Meer (55 km)
Parkeerplaats Millenaar,
Aalsmeerderdijk 83
- Uithoorn (55 km) Grandcafé
Plux, Johan Enschedeweg 180
Voorverkoop
- Aalsmeer: Bruna Aalsmeer,
Zijdstraat 45, Aalsmeer
- Amstelveen: Kantoorboekhandel
De Twister, Westwijkplein 76,
Amstelveen
- Hoofddorp: Bruna Hoofddorp,
Polderplein 6/7, Hoofddorp
- Mijdrecht: Boekhandel Mondria
BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
- Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorinstallaties, Wilhelminakade 41/43,
Uithoorn
Prijzen:
- In de voorverkoop zijn de kosten
van deelname 3,50 euro per persoon;
- Kaarten bestellen via de website www.dorpentocht.nl kost 4,00
euro;
- 0p de dag van de tocht kost een
inschrijving 4,50 euro per persoon.
Starttijd:
Er kan gestart worden tussen 9.30
en 14.00 uur. De stempelposten
sluiten uiterlijk om 18.00 uur.

Dorpentocht
De Dorpentocht heeft dit jaar weer
twee routes; de eerste route heeft
vanouds een afstand van ongeveer 55 kilometer. De andere route is korter, circa 35 kilometer en
voor mensen die toch op een plezierige en gezonde wijze een bijdrage aan het Goede Doel willen geven.
U hoeft die keuze pas te maken bij
de splitsing. Het is aan u. Let u goed
op waar u start, want u kunt helaas
niet vanuit elke startplaats de kortere afstand fietsen. De startposten liggen dit jaar in: Amstelveen,
Uithoorn, Aalsmeer, Oude Meer,

UWTC introduceert
fietstoertocht om Amsterdam
Regio - Bij de Gemeente Amsterdam is het idee ontstaan meer bekendheid te geven aan de verdedigingslinie die begin vorige eeuw
rond de stad Amsterdam werd gebouwd. De Stelling van Amsterdam,
vaak geassocieerd met ‘het fort
even verderop’, lijkt als geheel vaak
te ontbreken in het collectieve bewustzijn van de bewoners. Door een
fietstoertocht te organiseren over
en langs het originele verdedigingswerk worden sport en cultuur gecombineerd waardoor de gebruikswaarde van de Stelling een nieuwe impuls krijgt. Het gebied is zowel een Nationaal Landschap als
één van de negen Werelderfgoederen in Nederland. Dit Unesco monument bevindt zich in een 135 kilometer lange cirkel om de stad, een
afstand die zich goed leent voor een
fietstoertocht voor sportieve wielrenners.
UWTC direct enthousiast partner
Om uitvoering te geven aan de organisatie van het nieuwe evenement werden door de Gemeente Amsterdam diverse wielerverenigingen langs de Stelling aangeschreven. De toerafdeling van
UWTC toonde zich direct enthousiast over dit initiatief. De ligging van
UWTC op korte afstand van de forten en de faciliteiten van het clubgebouw, douche en kleedgelegenheid en de parkeerplaatsen op eigen terrein waren voor de Gemeente doorslaggevend voor het ‘gun-

nen’ van de start en finishplek aan
de Uithoornse vereniging. Sinds de
laatste 11Merentocht in 2009 had
UWTC buiten de wekelijkse clubritten geen officiële fietsroutes meer
op de kalender staan. Een toertocht
voor inwoners van Uithoorn en omgeving behoort tot het maatschappelijk doel van de Uithoornse Wielerclub. Momenteel vinden besprekingen plaats met partijen die samen met UWTC en Gemeente Amsterdam invulling gaan geven aan
het conceptplan dat is opgesteld.
Uitgangspunt is om dit jaar een
kwalitatief goed evenement neer te
zetten met een paar honderd deel-

nemers. Daarna is het streven om te
groeien naar een jaarlijks terugkerend evenement met meer deelnemers bij de traditionele opening van
de stellingmaand september.
Inschrijving geopend
Belangstellenden die willen deelnemen aan deze 175 kilometer lange
fietstocht doen er goed aan zich nu
al in te schrijven. De online inschrijvingsmodule sluit op 15 augustus
of zoveel eerder wanneer het deelnemerslimiet van driehonderd wielrenners is bereikt. ‘Neem Stelling’
en schrijf daarom nu in via de website www.rondjestelling.nl.

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 23 mei 2012

Kies voor Hart en Sport:
‘Ga kanovaren!’
Vinkeveen - Ook dit jaar is er onder de leerlingen van de basisschool
ruime belangstelling voor het kanovaren. De actie van de gemeente om de schooljeugd kennis te laten maken met andere sporten is en
blijft een succesvolle formule. Ook
dit jaar doet de kanovereniging De
Ronde Venen weer mee aan dit evenement.

De Vinken ziet laatste
hoop vervliegen
Vinkeven - Afgelopen zaterdag 19
mei speelde De Vinken 1 tegen Velocitas 1 in Leiderdorp. Voor Velocitas de kampioenswedstrijd, voor de
Vinkeveense korfballers de laatste
kans voor handhaving in de tweede klasse. In de eerste helft kon De
Vinken tot de ruststand van 10-7
aardig meekomen. Na rust hadden
de ABN-Amro’ers geen antwoord
op de scoringsdrift van Velocitas en
verloren met 22-12.
Deze wedstrijd viel opnieuw Helene Kroon in bij de hoofdmacht en
begon verdedigend samen met Silvia Oussoren, Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren. In het aanvallende
vak startten Melanie Kroon, Mariska
Meulstee, Peter Koeleman en aanvoerder Peter Kooijman.
Met een felle middagzon en met
de aanwezigheid van veel supporters wist Mariska snel te scoren. Het
antwoord volgde één aanval later.

Na de vakwissel was het Kelvin die
de Vinkeveners voor de laatste keer
op voorsprong zette. Met het zuivere schot van Velocitas, op vier meter
van de korf, sloeg de koploper een
gat van vijf scores. De Vinkeveners
bleven er voor gaan en kwamen met
scores van Rudy (2x), Mariska en
van beide Peters tot een ruststand
van 10-7.
Laatste wedstrijd Silvia
In de tweede helft bleven de Leiderdorpers levensgevaarlijk met de
hoge insnij en de daarop genomen
doorloopbal. Daarbij schoten de Velocitasdames messcherp en gooiden de wedstrijd na tien minuten op
slot met een tussenstand van 15-7.
Vanuit een sterke rebound verzorgde De Vinken een aantal lange aanvallen, maar het eerste doelpunt
viel pas na bijna twintig minuten uit
handen van Silvia. Voor Silvia was

dit haar laatste wedstrijd voor De
Vinken. Na vijftien jaar de sport te
hebben beoefend gaat ze stoppen.
Naarmate de wedstrijd vorderde
werd het thuispubliek menigmaal
getrakteerd op fraaie treffers.
De Vinken had verdedigend nauwelijks meer iets in te brengen. In het
laatste kwartier wist De Vinken de
korf weer te vinden en schoten Mariska (3x) en Kelvin De Vinken naar
een eindstand van 22-12. Na de
wedstrijd volgde de huldiging van
de spelers van Velocitas en werd de
beker overhandigd.
De laatste wedstrijd van het veldseizoen zal gespeeld worden op 2 juni
om 15.30 uur in sportpark De Molmhoek. Tegen Viking zal gevochten
worden om de winstpunten, alhoewel degradatie naar de derde klasse
hiermee niet voorkomen kan worden.

Door middel van het project probeert KVDRV de kinderen van de
basisschool te interesseren voor het
kanovaren. Veel jongelui vinden het
kanovaren een leuke belevenis zo
blijkt na de cursus. Het kanovaren is
voor iedereen een geschikte sport.
In eerste instantie moet je het wel
zelf zien te redden in je kajak en het
toervaren of jeugdvaren is dan ook
geen teamsport maar meer individueel gericht.
Later kan men kiezen voor een echte teamsport zoals kanopolo. Eerst
de basisvaardigheden onder de knie
krijgen tijdens het jeugdvaren is een
goede start. Het kanovaren is vooral
een zomersport die goed te combineren is met andere sporten.
Ook dit jaar hebben zich ca. 10 kinderen aangemeld voor het kanovaren. Dit is gezien het aantal beschikbare verenigingskajaks goed
te handelen. De deelnemers van
Hart voor Sport worden de begin-

selen van het kanovaren bijgebracht
en varen mee met de jeugdgroep
van de club. Natuurlijk hoopt de kanovereniging De Ronde Venen dat
een aantal jongens en/of meisjes
het zo leuk vindt dat zij lid worden
van de club. Het is altijd afwachten
wat er aan nieuwe leden toestroomt
naar aanleiding van Hart voor Sport.
Soms kan dit jaren later zijn. In elk
geval hebben de leerlingen een aantal weken veel plezier met voor hen
een nog onbekende sport die hier-

door ook meer bekendheid krijgt.
Na de actie van Hart van Sport
wordt er door de jeugd doorgevaren
tot aan de grote vakantie. Dit houdt
in dat de deelnemers van Hart van
Sport nog langer mee kunnen varen als zij dat willen. Als de kinderen
zo veel lol in het kanovaren hebben
en in het seizoen door willen varen,
dan heeft de club verenigingskajaks
ter beschikking zodat niet meteen
een eigen kajak moet worden aangeschaft.

Hertha F1 scoort zilver
Vinkeveen - Het zal u niet ontgaan zijn dat er afgelopen seizoen
op sportpark Herthanello een paar
prachtige voetbalspruitjes boven het
maaiveld zijn uitgeklommen. Wekelijks stonden de kranten vol met de
succesverhalen over een prachtig
stel voetballertjes die in de lijn van
Ajax, Oranje uit 1974 en het Barcelona van nu, hun eigen Vinkeveense totaalvoetbal hadden ontwikkeld.
“Hertha heeft gewoon goud in handen met die gastjes.

dus Mees van Zijtveld. Daarna was
Weesp het slachtoffer van de Vinkeveense dadendrang, het werd: 2-0.
Er werd al volop gezongen, de zilvervloot kwam al binnenvaren en de
chips en ranja waren niet aan te slepen... maar in de finale strandden
de Toppers van Hertha F1 dan toch

nog op het fysiek net iets sterkere NVC uit Naarden. Het werd 2-1.
Wat waren ze er dichtbij geweest en
wat werd er deze wedstrijd goed samengespeeld. Driewerf hulde voor:
Vince, Sem, Daan, Luca, Cooper,
Rens, Jaiden, Mees, Niels en Yannick. Het was echt genieten. Top!

Dat ze nu maar zilver hebben gewonnen in Bussum mag de pret niet
drukken want het was weer beregezellig met die gastjes.” Aldus hoofdtrainer Loman na de jammerlijk verloren finale. Hertha had deze zonovergoten zaterdagmiddag niet
gunstig geloot en moest uitkomen
in de altijd lastige poule C. Hertha
schoof echter de eerste wedstrijd
thuisploeg BFC aan de kant met
maar liefst: 5-0. “Hoppakee, een
goed begin is het Hele werk.” Al-

Dames tennisvereniging Wilnis
kampioen in hoofdklasse

24ste CSW Minikamp
Wilnis - Hemelvaartsdag 17 mei
was het zover: Het 24ste CSW Minikamp ging van start. De CSW jeugd
van circa 6 tot en met 12 jaar oud
kwam rond 12.00 uur bepakt met
slaapzakken, voetbalkleren en een
(klein) zakje snoepgoed het CSW
terrein op en zij vonden hun weg
naar hun kampleiders. Zo rond de
230 kinderen hadden zich dit jaar
opgegeven. De F-jeugd, de allerjongsten, zoud een nachtje slapen
in de kleedkamers en voor de E en
D-jeugd was een zestal grote tenten opgezet door de hand- en spandiensten, die zoals elk jaar weer enthousiast het zware werk voor hun
rekening namen.
Na een Olympische intocht met
landenvlaggen, gemaakt door alle teams kon het toernooi van start
gaan. Traditiegetrouw is op donderdag altijd het 4 tegen 4 voetbal waarbij de F-teams en de D en
E teams behoorlijk door elkaar zijn
gehusseld zodat alle kinderen kans
hebben op de felbegeerde bekers

en medailles. Na een actieve middag sport en spel begonnen tegen
etenstijd de maagjes te rammelen
maar gelukkig duurde dat niet zo
lang door de inzet van de keukenprinsessen van CSW en de BBQmannen. Na het eten wachtte alweer een nieuwe uitdaging: Voor
alle teams stond dan het penaltyschieten op het programma.
Dan volgden nog het gezellige onderdeel The Voice Kids voor de
jongste deelnemers met ook dit jaar
weer fantastische inzendingen en
voor de oudere kinderen het nieuwe onderdeel Kop ‘m Erin. Voor de
meeste kinderen begon de batterij
dan al wat leeg te raken maar het
zal geen verrassing voor u zijn dat
ook een aantal kinderen een nachtje wakker blijven als doel had gesteld. De volgende morgen liepen
om 07.00 uur de eerste vroege vogels alweer een balletje te trappen
en werden door de hand- en spandiensten en keuken de ontbijttafels
klaargemaakt.

Op de 2e dag stonden het vaardigheidscircuit en het sixen (6 tegen 6 met een speciaal doeltje) op
het programma. Ondanks de korte nachtjes werd er enthousiast gevoetbald en meegedaan met onder
andere het spijkerbroekhangen en
het latje tikken. En dan volgt aan het
einde van de middag de prijsuitreiking waarbij veel kinderen blij werden gemaakt met een mooie beker.
De weergoden waren het Minikamp
gunstig gezind geweest want na
twee dagen droog met een zonnetje en zo’n kwartier nadat iedereen
naar huis was barstte een flinke bui
regen los.
Het was weer een prachtig Minikamp bij CSW en uiteraard was dit
mooie jeugdevenement niet mogelijk geweest zonder de bijdragen
van sponsoren in welke vorm dan
ook en de enthousiaste hulp van ouders, vrijwilligers en organisatie. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie
bijdragen en inbreng!

Wilnis – De dames van tennisvereniging Wilnis zijn afgelopen zaterdag kampioen geworden na een
overtuigende 5–1 zege op Baarn.
Door de resultaten van de afgelopen weken, waarin slechts 3 van de
36 gespeelde partijen verloren gingen, is Wilnis onbereikbaar geworden voor naaste concurrent Vinkeveen,
Zaterdag werd het spits afgebeten door Caroline Prins. Haar tegenstandster bleek niet van plan
de kampioenspunten zomaar te willen verstrekken en gaf in een lange spannende partij veel weerstand.
Uiteindelijk verloor Caroline haar
ongeslagen status in deze competitie en moest in deze partij (4-6/4-6)
capituleren. Gelijktijdig speelde Danique Bank tegen H.C. Altena. De
jarige Danique wilde deze wedstrijd
geen cadeaus uitdelen en in een
solide partij (6-3/6-3) haalde zij het
eerste punt voor Wilnis binnen.
Christa Hemmelaar liet zien weer op
de terugweg te zijn van een slepende schouderblessure en gaf haar tegenstandster geen schijn van kans
door met aanvallend tennis het
tweede punt voor Wilnis binnen te
halen (6-3/6-1). Aan de deze competitie ook nog ongeslagen Maj Gigengack was het de taak om de 4e
enkel binnen te slepen tegen Dieperink. Een moeizame eerste set werd
gewonnen waarna het karwei in de
2e set door May professioneel werd
afgemaakt (6–4/6–1). Na de enkels
was het 3–1 voor Wilnis en uit de
resterende twee dubbels had het
team nog één punt nodig voor het
kampioenschap.
Beslechten
Het 1e dubbel, bestaande uit Christa Hemelaar en Caroline Prins, leek
in eerste instantie na een vlot gewonnen set het pleit voor Wilnis snel

te beslechten. De tweede set werd
echter nog erg spannend maar met
7–5 werd het kampioenschappunt
binnengehaald. Maj Gigengack en
Caroline Altona deden in de 2e dubbel vervolgens hun plicht en wonnen ook deze wedstrijd (6-3/7-6)
waardoor Wilnis uiteindelijk met 5–1
van Baarn heeft gewonnen.
Kampioen worden betekent nog
geen promotie naar de overgangsklasse, een doel dat dit damesteam
zeker voor ogen heeft. Daartoe zal
een promotiewedstrijd gespeeld
moeten worden tegen een kampioen van een andere hoofdklasse.
Gezien de sterkte in de breedte van
Wilnis, Karin de Vink ontbrak deze wedstrijd, zal deze promotie ze-

ker tot de mogelijkheden behoren.
Eerst werd er in Wilnis echter feest
gevierd. Sponsor Jeroen en Ebrine
Weber van Jeroc 2000 Promofessionals had gerekend op de benodigde punten en zorgde er voor dat de
champagne rijkelijk kon vloeien!
Het eerste kampioenschap is voor
TV Wilnis dit jaar binnen en naar
verwachting zullen er nog meer volgen. Wilt u ook kampioen worden
of gezellig een keer een potje tennis komen spelen bij een vereniging met zeer veel tennisactiviteiten kom dan gewoon een keer vrijblijvend tennissen. Onder begeleiding van twee professionele trainers
worden de beginselen van het tennis u graag aangeleerd.
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27ste Ronde Hoeploop
voor Veenloper Johan Baas
Regio - Vorige week zondag nam
Veenloper Johan Baas voor de 27ste
maal deel aan de Ronde Hoeploop.
Slechts eenmaal in de geschiedenis
van deze Ouderkerkse loop stond hij
niet aan de start van de hardloopwedstrijd. Michael Woerden leverde ook een unieke prestatie door
zes keer op rij en zeven keer in totaal deze wedstrijd op z’n naam te
schrijven. De Ronde Hoeploop bestaat uit één ronde om de gelijknamige polder bij Ouderkerk aan de
Amstel. Dat levert een incourante
afstand op van 17 kilometer. Maar
het mooie parcours zorgt er voor dat
er elk jaar enkele honderden deelnemers aan de start staan, ook dit
jaar weer. Er stonden nu 387 lopers
aan de start van de 17 km. De omstandigheden waren zowaar goed.
Meestal is de Ronde Hoeploop één
van de eerste warme wedstrijden
van het jaar. Nu was het met een
zonnetje, weinig wind en 14 graden
goed loopweer te noemen.
Michael Woerden was van hen wederom de snelste loper. Vanuit de
start nam hij direct de leiding en
stond die niet meer af. Z’n leidende
positie kwam ook geen moment in
gevaar. Met een tijd van 58.08 was
hij drie minuten sneller dan nummer
twee. Mark Baas deed het ook goed.
Hij finishte in een scherpe 1.09.27,
waarmee hij tevreden was. Hans
Massop finishte tussen zoon en vader Baas in. Hans liep een mooie tijd
van 1.10.33. Johan Baas realiseerde in z’n 27ste deelname een prima
1.10.50, aangemoedigd door de familie bij z’n ouderlijk huis. Nol Kuij-

lenburg voerde het veld van de overige Veenlopers aan. Nol deed dat in
een mooie tijd van 1.17.47. Frans van
’t Schip kon in de laatste 7 km –met
de wind in de rug- z’n tempo heel
goed vasthouden. Hij liep daardoor
weg bij z’n clubgenoten en finishte in een goede 1.18.42. Jos Snel
zat hier een minuut achter (1.19.45).
Henny Buijing had 1.20.31 nodig
voor deze 17 kilometer. Herman van
’t Schip en Claudia Reuvekamp liepen de gehele wedstrijd gelijk op.
Herman finishte in 1.21.01 en Claudia in 1.21.05. Claudia behaalde
daarmee haar traditionele plek net
buiten het podium: vierde bij de Dames senioren.
Afstand
In Ouderkerk aan de Amstel stond
ook een 5,5 km op het programma. De Veenloper-dames deden het
uitstekend. Zo liep Eveline Zeldenthuis zich op deze afstand naar een
uitstekende podiumplaats. Eveline
werd met haar 24.36 3e bij de Dames overall en 1e bij de Dames senioren. Ook Ellen van Gijsel behaalde een ereklassering op deze afstand. Zij werd met haar 27.12 2e
bij de Dames masters 2. Voor Anita Zwart en Gerda Beek was het een
bijzondere dag. Zij liepen hun eerste wedstrijd. Een tijd terug begonnen bij De Veenlopers en nu al in
staat om 5,5 km achter elkaar te lopen. En dan ook nog een mooie tijd
van 31.54. Prima gedaan! Patrick
Kuijlenburg liep ook z’n eerste wedstrijd. Hij finishte in 28.43. Anja Kuijlenburg deed de 5,5 km in 34.04.

Bij Rijvereniging en Ponyclub Willis

Strijd tijdens springwedstrijd extra spannend
Wilnis – Afgelopen zaterdag organiseerde Willis weer een onderlinge springwedstrijd. Dit is een van de
wedstrijden die meetelt voor de Rabobank competitie 2012. Dit maakte deze wedstrijd extra spannend,
want de uitslag van deze wedstrijd
kon nog een belangrijke invloed
hebben op de uitslag van de competitie. Voor de prijsuitreiking van
de competitie moeten de ruiters nog
even wachten, want die wordt pas
bekend gemaakt tijdens algemene
ledenvergadering in het najaar.
Ruiters
De dag begon met de paardenruiters. Hierbij was er duidelijk een
sportieve strijd tussen de amazones.
Op de eerste plaats was Helma van
den Heuvel met U be Nante. Zij was
de enige die een foutloos parcours
sprong en dat werd beloond met
het oranje lint en een beker. Pauline Oudijk met Chicago werd tweede, want deze combinatie had jammer genoeg één balk. Ook nummer
drie, Jennifer Groen met Dunja, had
één balk, maar een iets langzamere
tijd. Ilona van den Heuvel werd vierde met Falcon en mocht het blauwe
lint ophalen.
Combi
Daarna kwam er een groep jonge springcombinaties, waarbij een
groot deel van deze groep het allemaal nog best spannend vond.
Meedoen is hierbij daarom ook veel
belangrijker dan winnen. De onderlinge wedstrijd is vooral om ervaring
op te doen en een gezellige dag te
hebben. Ook door deze groep werd,
onder begeleiding van Annemieke Oudijk, eerst even een oefenparcours gesprongen. Ayleen Min reed
uiteindelijk een heel mooi rondje, met jammer genoeg één balkje. Zij werd eerste met haar Ragazzio en mocht het oranje lint en een
beker ophalen. Femke Scherpenzeel
werd met Skye tweede en had ook
één balkje, maar een iets langza-

Vinkeveen - Vrijdag 18 mei deed
basisschool de Schakel mee met het
Korf4schooltoernooi georganiseerd
door korfbalvereniging De Vinken.
De kinderen droegen vol trots hun
nieuwe Schakel-shirts. De ochtend
was voor de kleuters en groep 3 en
4. Terwijl de kleuters spelletjes deden, werd er bij groep 3 en 4 gestreden om de beker. Zij behaalden de
tweede en derde plaats.
’s Middags was het de beurt aan de
groepen 5 t/m 8. Deze groepen streden in twee poules om de beker. In
beide poules waren er twee Scha-

mere tijd. De pony van Lonneke de
Brouwer vond het allemaal nog een
beetje spannend, maar ze kreeg een
10 voor doorzettingsvermogen!
Leerzaam
Na deze leerzame ervaring was het
de beurt aan de kleinste en jongste deelnemers van de dag. Het parcours werd helemaal omgebouwd
tot een heus bixieparcours. Balkjes
en een paar hindernissen moesten
de bixie-ruitertjes trotseren. Hierbij
kregen ze allemaal een beoordeling
over hoe zij dit parcours aflegden.
Omdat het plezier hebben in het rijden en het leren paardrijden het belangrijkste is, wordt er geen klassement opgemaakt. Joanna Peek, Antoinet Peek, Meina Peek, Lynn Peek,
Isa Tijsseling, Sam van den Beitel,
Rachel van Zwieten en Britt van Zijl
(met twee pony’s) kregen allen een
leuk cadeautje en een mooi lint. De
organisatie was zeer verheugd over
de hoeveelheid bixie-deelnemers en
de goede resultaten.
Uitslagen
Na deze goede wedstrijd en schitterende uitslagen verheugt Willis
zich al weer op de clubkampioenschappen. Het clubkampioenschap
zal voor de verandering op vrijdagavond 13 en zaterdag 14 juli verreden worden. Hierbij moeten de ruiters en amazones zich bewijzen in
de dressuur én in het springen. Na
deze twee dagen wordt er bekendgemaakt wie zich de clubkampioen
van Willis 2012 mag noemen. Echter,
daarvoor zal eerst nog op 15 juni de
kür op muziek en de oude hap worden in gehaald bij stal Maria Hoeve in Mijdrecht. Deze wedstrijd zou
eigenlijk eerder plaatsvinden, maar
vanwege Rhino (een zeer besmettelijke paardenziekte) heeft men deze
niet kunnen laten doorgaan. Omdat
het animo groot was, gaat Willis deze wedstrijd toch inhalen. Dat betekent weer veel gezelligheid én muziek!

kelteams en werd er flink gestreden.
Het damesteam ‘Bewolkt’ van de
Schakel wist na paar spannende wedstrijden het in de finale te winnen van het jongensteam
‘Sneeuw’en won de beker. In dit
team speelden Annabel, Esmee, Gina, Celine, Anne en Tessa van de
Julianaschool uit Wilnis. Na afloop
kregen alle kinderen een ijsje. Het
was een heerlijke zonnige en sportieve dag. Basisschool de Schakel
wil via de Meerbode graag nogmaals korfbalvereniging Vinken bedanken voor dit fijne toernooi.

Zevende plek voor Atalante
op minivolleybal-regiofinales
Vinkeveen - De Volleyknallers scoren het hele seizoen al erg goed in
de competitie op het hoogste niveau
minivolleybal. Met de derde plek op
de finaledag (12 mei) in het district
Haarlem/Haarlemmermeer mochten de Volleyknallers met VCH door
naar de Regiofinales op 19 mei in
Amersfoort.
Helaas viel het binnen het Hemelvaartsweekend, waardoor niet alle spelers acte de présence konden
geven. En omdat het allemaal erg
kort dag was besloten ze met 4 spelers weg te gaan (Ivar, Jaco, Stefan
en Marc).
In alle vroegte toog het team van
Atalante naar Amersfoort. Daar zaten zij in de poule bij Simokos 1 (Bovenkarspel) en Allvo (Almere). Tegen deze teams werd in de ochtend
een dubbele competitie afgewerkt.
Hier was al vrij snel duidelijk dat Simokos de beste papieren had. Met
hun in lengte groot team wonnen ze
de poulewedstrijden, slechts 1 set
maakten de Vinkeveners ze het erg
lastig. Atalante behaalde een verdienstelijke tweede plek, waarmee
ze wel door mochten naar de kruisfinales. Helaas kwam Atalante gehavend uit de poulewedstrijden. Jaco blesseerde zijn vingers en deze
waren te pijnlijk om verder te mee

spelen… en geen wisselspelers.. In
overleg met de wedstrijdleiding was
het wel mogelijk om met 3 man verder te spelen.
Met zijn drieën in de kruisfinales
tegen Dinto (Warmenhuizen), de
nummer 1 uit de andere poule. Ondanks het gehavende team speelden ze een puike wedstrijd, wel ging
de winst naar Dinto. Daarna tegen
de andere verliezer, het team van
Keistad (Amersfoort). De eerste set
ging lange tijd gelijk op en wonnen
ze bijna: 22-25. De tweede set was
de puf er een beetje uit en verloren
ze ruim.
Als laatste de wedstrijd tegen de
andere poules om de 7e en 8e plek.
En wie bleek daar de tegenstander...
het welbekende team van VCH uit
Hoofddorp (de kampioen van hun
district en regelmatig tegenstander van Atalante). VCH had net ervoor een hele spannende lange partij gehad en bleek een beetje hun
kruit verschoten te hebben. Atalante (met zijn 3-en!) won in een hele spectaculaire en sidderende partij van kampioen VCH!
Hiermee behaalden ze uiteindelijk
een hele mooie 7e plek in de regio
en laat dit team het minivolleybal
achter zich. Volgend jaar komen zij
uit in de aspirantenpoule.

Turftrapperstoernooi
Hertha wederom geslaagd
Vinkeveen - Op Hemelvaartsdag
vond op het terrein van S.V. Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg
het jaarlijkse Turftrapperstoernooi
plaats. Dit jaar deden er voor het
eerst 20 teams mee.
Het team van Mayers Maatkasten heeft gewonnen in de winnerspoule. De sportiviteitsprijs ging naar

het team van de Jumbo. De muziek
werd verzorgd door Jim Clark. Er
was voor iedereen een ruime keuze
aan eten en drinken. Mede dankzij
het weer en de hulp van vele vrijwilligers kan iedereen terugkijken op
een geslaagde dag.
Bent u benieuwd naar de foto’s?
Kijkt u dan snel op www.hertha.nl

Voor TVM meisjes t/m 14 jaar
geen winst tegen Breukelen

Lessen jeu de boules
bij Boule Union Thamen
De Kwakel - U kent dat wel, op
vakantie in Frankrijk en dan zie je
daar op de het dorpspleintje of op
de camping mensen aan het jeu de
boulen. Het spel dat ze spelen is één
van de vele varianten en het heet
petanque. Dat wordt ook in Nederland heel veel gespeeld. Op dat
Franse pleintje staat u te kijken, geniet van het sfeertje, maar weet eigenlijk niet hoe het nu precies gespeeld wordt, laat staan dat u het
zelf zou kunnen. Natuurlijk heeft u
wel eens een balletje gegooid op
de camping in Nederland of op het
strand. Met van die plastic gekleurde ballen of zelfs met ijzeren boules.
Maar daar in Frankrijk lijkt het wel
een heel ander spel.
Spel
Het is ook een heel ander spel. Ze
gooien daar niet om de beurt, ze
gooien soms ook met 3 boules terwijl je in Nederland vaak boules ziet
in setjes van twee. Het wordt dan
ook een ander spel als je weet hoe
de regels zijn en als je weet dat er
verschillende technieken van gooien zijn. En wat te denken van de tactiek, het vele overleg voor elke boule
die de Fransen gooien, gaat eigenlijk alleen maar over de tactiek.
Nederlands
De Nederlandse Jeu de Boules
Bond (NJBB) heeft daarom besloten
om Jeu de Boules lessen te verzorgen bekend onder de naam BoulLes. Niet alleen voor de Frankrijk-

ganger, maar voor iedereen die kennis wil maken met dit spel. De lessen bestaan uit vier woensdagmiddagen van 1,5 uur, waarin de spelregels worden uitgelegd. Er wordt natuurlijk ook les gegeven in de verschillen technieken van gooien en
de beginselen van de tactiek wordt
uiteengezet. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan het gewenste
gedrag tijdens wedstrijden.
Lessen
De lessen worden gegeven bij Boule Union Thamen op 30 mei, 6, 13 en
20 juni en vangen aan om 15.00 uur.
Op de accommodatie is het vervolgens mogelijk om na de lessen een
wedstrijdje te gooien. Boules zijn
aanwezig en een boekje over het
spel krijgt u mee.
Voor de 4 lessen betaalt u 10 euro. Op de lesmiddagen is natuurlijk
de kantine gewoon geopend. Dus
mocht u interesse hebben laat het
dan weten, meer informatie kunt u
krijgen bij Henk van Rekum op tel.
(0297) 565377 en 06-12061147 en
daar kunt u zich ook opgeven.
Mocht een telefonische aanmelding
er niet van komen dan kunt u zich
ook gewoon op de accommodatie
melden bij Henk van Rekum op de
eerste lesmiddag.
De eerste lesmiddag is dus op
woensdag 30 mei aanstaande. De
lessen vinden plaats op de bouleaccommodatie aan de Vuurlijn 24 in
De Kwakel (bij het honkbalveld van
HSV Thamen).

Mijdrecht - Zondag 6 mei was er
de zesde speeldag voor Zondag
TVM meisjes, Jana, Jente, Merel en
Florien. Zij streden tegen de meisjes
van LTV Breukelen. Als eerste ging
Merel de baan op, zij speelde een
uitstekende wedstrijd maar helaas
bleek de tegenstandster te sterk en
verloor zij haar wedstrijd in 2 sets.
Als tweede ging Jana de baan op, zij
speelde een goede wedstrijd maar
helaas ook voor haar geen gewonnen eindstand en verloor in 2 sets.
Omdat het flink had geregend kon
er de eerste 2 partijen niet op de
gravelbanen gespeeld worden, vanaf de 3e singel kon dit wel. Jente ging de strijd aan, maar helaas
zat het er niet in voor Jente om deze wedstrijd te winnen, na lekker
gespeeld te hebben verloor zij in 2
sets. Florien speelde haar single op
de smashcourtbaan, zij speelde een

strijdlustige wedstrijd maar helaas
kon Florien ook de punten voor het
meisjesteam niet binnenhalen, en
ook zij verloor in 2 sets.
De dubbel van de meisjes begon tegelijk, vol goede moed en strijdlust.
Merel en Florien startten op de gravelbaan, zij speelden een solide 1e
set maar verloren uiteindelijk hun
wedstrijd met 4-6 en 2-6.
Ook voor Jana en Jente was er geen
geluk vandaag, het wilde niet lukken maar na lekker gespeeld te
hebben gingen zij de baan af met
een verloren uitslag met 2-6 en 1-6.
Meiden, jullie hebben leuk en goed
gespeeld maar het wilde gewoon
niet lukken deze dag. Ze hebben
nog een kans, zondag 3 juni is de
laatste wedstrijd van dit meisjesteam bestaande uit Jente, Merel, Jana, Nikki, Denise en Florien.
(Foto: sportinbeeld.com)

