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KORT NIEUWS:

Auto te water

GEVRAAGD

De Hoef - Zondagavond kwamen twee auto’s met elkaar in
botsing. De bestuurster die met
haar auto van de Westerlandweg naar de Schatterkerweg
wilde afslaan zag daarbij een
auto over het hoofd en het gevolg een fikse knal. Beide auto’s raakte hierdoor in de slip.
Een eindigde in de sloot en 1
tegen een boom. De bestuursters raakte voor zover nu bekend hierbij licht gewond

Amstelhoek – Gisterenmiddag rond de klok van vier uur
reed een automobiliste met
haar auto op de N196. Zij sloeg
af bij de verkeerslichten ,de
Ringdijk Tweede Bedijking op,
waarbij ze door nog onbekende oorzaak de macht over haar
stuur verloor en uit de bocht
vloog. Na enkele malen rond
haar as te zijn gedraaid kwam
zij in berm tot stilstand. Er raakte niemand gewond.

Anton en Riet Kok-van
Bekkem 65 jaar getrouwd
Wilnis - Vijf jaar geleden zeiden we
het nog toen deze krant hun 60-jarige bruiloft bekendmaakte: die
schoppen het ver in hun huwelijk!
Dat is uitgekomen. Het is een briljant geworden: 65 jaar getrouwd!
Uniek! Anton Kok en zijn Riet van
Bekkem hebben ook deze mijlpaal
gehaald.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

♠ Elke woensdag vanaf
♥ 1 juni t/m 31 augustus
♣ aanvangstijd bridge 19.45 uur.
♦
♠ Dans- en Partycentrum Colijn
♥ Industrieweg 20 - 1422 AJ
♣ Uithoorn - Tel. 0297-567000
♦
Aanmelden
♠
Per email: gerdaschavemaker@live.nl
♥
Of intekenen aan de zaal vanaf
♣
19.15 tot 19.30 uur. j6,00 Per paar.
♦
♠ ♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ ♥

BEZORGER/STER

Mijdrecht: omgeving Midrethstraat

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Paard schrikt en rent
winkel binnen

Uit de bocht

“ZOMERDRIVE 2016 BRIDGECLUB
“DE LEGMEER”
♦

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Zij wonen inmiddels bijna 30 jaar in
Veenzijde 2 en vierden op woensdag 19 mei dit heugelijke moment.
De feiten nog een keer op een rij:
Anton werd geboren op 23 juli 1921
te Maurik, een dorpje gelegen een
♦
♠
♥
♣
♦
♠
♥
♣
♦
♠
♥
♣
♦
♣

kilometer of tien boven Tiel, aan de
oever van de Rijn. Riet is geboren
in Tiel op 8 september 1926. Beide
echtelieden hebben in hun geboorteplaats hun jeugd doorgebracht.
Zij trouwden in Tiel op 19 mei 1951
te midden van de bloeiende Betuwe.
Uit het huwelijk werd een zoon geboren. Anton en Riet genieten van
drie kleinkinderen en een achterkleinkind. In en na de oorlog kwamen zij elkaar vaak tegen in Tiel tijdens de dansavonden die daar toen
elk weekend werden georganiseerd.
Zo raakten zij aan elkaar gehecht.
Anton heeft tijdens de oorlog in het

Mijdrecht - Het winkelend publiek
in de Mijdrechtse Dorpsstraat wist
niet wat er gebeurde, toen er plotseling een paard in modezaak De
Loods lag en niet meer overeind
kon komen. Hoe kwam dat paard
in de modezaak? Twee ruiters liepen met hun paarden door de
Dorpsstraat en hadden net een ijsje gehaald, toen een van de paarden
plotseling schrok en uit angst bij De

Loods naar binnen rende. Ze vernielde het detectiepoortje en gleed
uit op de gladde vloer. Hierbij nam
het paard ook nog wat paspoppen
mee in de val. Door de gladde vloer
kon het beest niet meer overeind
komen en de brandweer moest er
aan te pas komen om het dier weer
op de been te krijgen en de winkel
uit te ‘Loodse’. Het voorval trok heel
wat bekijks.

verzet tegen de Duitsers veel buitenlandse militairen, zoals Engelsen en Amerikanen, het leven gered
tijdens de mislukte Operatie Market Garden (de slag bij Arnhem in
1944). Samen met andere verzetsmensen voer hij die met een bootje
naar die oevers van de Waal en de
Rijn waar het relatief veilig was. Ook
verstopte hij samen met zijn ouders
vliegeniers en militairen van luchtlandingstroepen in zijn huis in Maurik en de onmiddellijke omgeving.
Foto: Rianne Kok
Vervolg elders in deze krant.

Hans van Kessel treedt terug als fractieassistent:

”CDA, RVB en VVD hebben misbruik
gemaakt van democratische regels”
De Ronde Venen - Het ontslag
van twee goed functionerende wethouders is voor Hans van Kessel de
aanleiding om met onmiddellijke ingang zijn functie als fractieassistent

Toe aan een
nieuwe uitdaging?
GevraaGd:

ServicemonteurS
Bel 0297-284295
of mail info@vderwilt.nl
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht

www.vderwilt.nl

neer te leggen. “CDA, RVB en VVD
hebben op flagrante wijze misbruik
gemaakt van democratische regels.
Bovendien weigeren deze partijen
een open debat over hun beweegredenen om de coalitie op te blazen. Ik heb er geen enkele fiducie in
dat er op korte termijn een voldoende vertrouwensbasis is om met deze partijen samen te werken”, aldus
Hans van Kessel. Hans van Kessel
was tien jaar actief binnen de lokale politiek, aanvankelijk als raadslid
voor GroenLinks in de voormalige
gemeente Abcoude en daarna als
raadslid voor PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in De Ronde Venen. De
laatste twee jaar was hij fractieassistent voor de partij. Hans van Kessel zal opgevolgd worden door Bertien Tweehuijsen. Bertien was voorheen directeur van de Servicepunten en was daarvoor coördinator
voor VluchtelingenWerk in De Ronde Venen. Bertien werkt momenteel

als coach op het gebied van re-integratie. Zij zal de fractie komen versterken op voornamelijk het sociaal domein, waaronder onderwerpen als zorg, werk en cultuur vallen.

Een speciale onderscheiding
voor ambassadeur Arco Kolhoop
Vinkeveen - Ziekte vergeten en
even genieten van een dag ontspanning en plezier. Arco Kolhoop
uit Vinkeveen heeft hier samen met
het hele gezin afgelopen zondag 22
mei van kunnen genieten tijdens de
jaarlijkse ambassadeursdagen van
Stichting Opkikker! Ruim 1200 gezinnen waren afgelopen weekend
te gast op Attractiepark Duinrell om
ze te bedanken voor hun inzet voor
Stichting Opkikker. Arco Kolhoop
heeft zelf in het verleden een Opkikkerdag meegemaakt. Deze dag
betekende zoveel, dat Arco Kolhoop besloot betrokken te blijven
bij Stichting Opkikker middels het
ambassadeurschap. Op die manier
wil Arco Kolhoop graag wat betekenen voor gezinnen in een soortge-

lijke situaties. Ritmische beats van
een slagwegwerkgroep, enthousiaste begroetingen van clowns, Star
Wars figuren en prinsen en prinsessen en knuffels van de Opkikkermascotte zorgden voor een warm
onthaal op de rode loper bij de speciale Opkikkeringang. Een speciale Opkikkerparade door het park en
een spectaculaire eindshow zorgden voor een echt Opkikkertintje
aan het pretpark.
Een heel speciaal moment voor Arco Kolhoop vond plaats tijdens een
bijzondere ceremonie. Arco Kolhoop kreeg namelijk, net als alle
andere kinderen die afgelopen jaar
ambassadeur zijn geworden, een
echte onderscheiding tijdens een
heuse lintjesregen.

Loenen blikt terug: “Dit is knap hoor!”
Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Mijdrecht - Het fluitsignaal klonk,
1-2 op het scorebord, het kampioenschap en de 2e opeenvolgende
promotie was een feit. Argon-trainer
Patrick Loenen blikt terug. Het is anderhalve week later en op zijn bank
ziet hij zichzelf in een samenvatting
van de match tegen ‘s Gravenzande de handen voor het gezicht slaan
als het Mijdrechtse publiek juichend
het veld op rent richting de spelers.
De geijkte vraag kon niet uitblijven:
“Wat ging er toen door je heen?” “Er
viel vooral wat van me af”, antwoordt
hij opgelucht. “De druk, de spanning, de vermoeidheid. Het was zo’n
hectisch jaar. Mijn TC 1 opleiding die
alle aandacht vroeg en een competitie waarin de kansen telkens keerden. De afloop was niet te voorspellen en het verschil tussen een geweldig resultaat of een grote teleurstelling moest nota bene op de laatste competitiedag bevochten worden in een uitwedstrijd tegen de directe concurrent die met 10 winstpartijen op rij niet te stoppen leek.
Ik ben dan ook zo blij en trots op die

spelersgroep, ze hebben het gered
en geloof mij, dit is knap hoor!” Loenen licht verder toe: “We waren niet
de favoriet, althans zo zag ik dat zelf
niet. De groep was niet meer fris, al
3 weken niet. Fysiek en mentaal liepen we op ons tandvlees, maar er
was geen andere optie. Voor winst
en het kampioenschap moesten we
er vol op klappen, 90 minuten lang
met maar één focus: winnen ! Als we
dat niet op orde zouden krijgen, dan
lagen we eraf. Het strijdplan was het
probleem niet, inzakken, ‘s Gravenzande het gevoel geven dat ze dominanter waren, hen dwingen te voetballen en zelf dodelijk toeslaan in de
omschakeling. Zij moesten immers,
gezien hun uitgangspositie met 1
punt achterstand. De opgave was
dus het elftal die mentale kick te geven die nodig was om ze nog 1 keer
het maximale te geven en dat moest
met iets speciaals gebeuren”, aldus
Patrick.
Foto: sportinbeeld.com
Vervolg elders in deze krant.
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KUNSTt
scha
We lopen langs
de vele billboards
richting de theaterwijk
Broadway, hier kan
je de meest beroemde
theaterproducties zien,
en dan een moeilijk
moment…welke willen
we zien.
Het werd The Phantom of The
Opera. Wat een prachtig theater, zo stijlvol en die fantastische sfeer die er heerst. En
uiteraard hebben we genoten van de fenomenale show.
In Amerika gaat het echt allemaal over de top, zelfs dus in
hun shows. Je weet gewoon
niet waar je kijken moet zoveel er allemaal gebeurt. Al
vroeg in de ochtend vertrekken we met een volle maag
(American Breakfast) wederom richting de beurs. Is trouwens echt niet normaal zo’n
American Breakfast-Buffet, ongelofelijk wat die mensen opscheppen….en nog een keer
en….We lopen ons te verheerlijken aan de kunst en lopen tegen werken aan van
de Amerikaanse kunstenaar
Michael Parkes die gespecialiseerd is in fantasie en magisch realisme. Zijn wereld
bekende litho’s zijn een lust
voor het oog en ik ben dan
ook blij dat wij deze werken ook in onze kunstuitleen
galerie mogen gaan verkopen. Ligt met Amerikaanse
kunstenaars toch even anders
dan in Nederland, hier kan
je eigenlijk kopen wat je wil
maar daar lijkt het een “voorrecht”. Na een gezellig gesprek met een beeldend kunstenaar waar we een paar
prachtige beelden van hebben gekocht lopen we tegen
een Nederlandse firma aan
die we eigenlijk op bijna elke beurs waar dan ook in de
wereld tegen komen. Zodra
we elkaar zien moeten we
al lachen, dacht al waar blijven ze wordt er dan geroepen en gelijk wordt er een
glas champagne ingeschonken. Proost en tot de volgende keer…. We hebben al
een paar keer langs Central
Park gereden en als je dan
toch in New York bent dan….
ja toch. We komen er al snel
achter dat Central Park wel
heel erg groot is en ondanks
dat alles daar groot is moet
ik toegeven dat onze “parkjes” toch echt in het niet vallen, maar goed we hebben
het dan ook over Central Park

in NYC. Een Central
Park Walking Tour duurt
2,5 uur nou doe maar niet
en die fietsen zien er ook al
niet aantrekkelijk uit…. Even
later zitten we comfortabel
en ontspannen in een paardenkoets (zo romantisch) die
ons de toeristische plekjes
laat zien. Zo komen we aan
de weet dat het park jaarlijks
door zo’n 40 miljoen mensen
wordt bezocht, in 1980 John
Lennon vlakbij werd doodgeschoten en Jacqueline Kennedy Onassis hier altijd ging
hardlopen net als zovelen. Er
is in de winter een schaatsbaan en er is zelfs een heuse
dierentuin Central Park ZOO,
waar ze filmopnames hebben
gemaakt voor de film Madagascar. Dit is natuurlijk niet de
enige film die ze hier hebben
opgenomen, onze koetsier
vertelde dat er meer dan 300
films zijn opgenomen. Wij
vroegen hoe groot Central
Park nu eigenlijk is, zo groot
als Frankrijk zegt hij…eh pardon Frankrijk zei u. Ja van
die Queen Grace Kelly….
oh u bedoeld Monaco…..Tja
maar dan nog. Ondanks een
overvloedig ontbijt van die
ochtend kregen we trek, nog
niet echt in avondeten maar
een tussendoor trek. We besloten om een pizza te delen, en bestelde deze met extra salami. Wilt u een “hele”
pizza? Nog niet echt in de
gaten waarom dit zo nadrukkelijk werd gevraagd, maar
daar kwamen we snel achter…. Toen hij werd gebracht
moest ik denken aan een pizza reclame waarin een Amerikaan zegt: “our pizza’s are
much bigger than yours. Nou
dat was niet gelogen… nog
niet een kwart van die pizza
kregen we samen op en dan
vragen ze ook nog of je de
rest wil meenemen. Hadden
ze dan wel een bigshopper
voor nodig gehad haha…
wordt vervolgd
Ida Miltenburg

Kwinkslag Vinkeveen doet
mee met Juni Beweegt
Vinkeveen - Wat gezonde lichaamsbeweging, ontspanning en
gezelligheid, daar heeft iedereen
behoefte aan. Badmintonvereniging
Kwinkslag te Vinkeveen biedt je dit
allemaal als deelnemer aan “Juni
Beweegt” Elke donderdagavond, de
gehele maand juni van 19.30–22.30
uur, bent u van harte welkom bij onze vereniging om te komen badmintonnen op uw eigen niveau. Voor 10
euro een maand lang bewegen wie
wil dat nou niet? Dat kan met de Junibeweegtpas. U kunt de pas bestellen op de website www.junibeweegt.nl Klik op Aanmelden om de

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

Loenen blikt terug: Dit is knap hoor!
Vervolg van de voorpagina.
Een motivation clip met foto’s en
bewegende beelden van de afgelopen seizoenen werd in elkaar gezet en is inmiddels ook te zien op
you tube. De warming-up werd er in
s’Gravenzande eerder voor onderbroken. 10 minuten voor het begin
van de wedstrijd zocht de ploeg en
staf de kleedkamer op. Rond de verzorgingstafel verzamelden zij zich
voor het scherm en de clip werd
vertoond. Het werd stil, geen peptalk dit keer maar treffende beelden die hun uitwerking niet miste.
Geruisloos werd er toegekeken en
de boodschap was duidelijk: maar
één doel, één missie; het kampioenschap binnen halen in de komende 90 minuten. Juist op dat moment
ging de kleedkamerdeur open. Het
moest gebeuren en iedereen geloofde erin.
Kansen
Eigenlijk had Loenen zelf hij bij aan-

vang van het seizoen niet met kampioenschap kansen rekening gehouden. Het was ook niet de doelstelling. Ik rekende op een relax seizoen vertelt hij. Een keertje winnen,
gelijkspelen, een paar keer verliezen en in de subtop eindigen, iedereen tevreden. Maar het liep anders.
We kregen blessures en ik werd gedwongen om behoudend te gaan
spelen in een 3-5-2 opstelling en
dat pakte goed uit. We verzamelden
punten, kwamen in de top 3, iedereen om ons heen begon enthousiast te worden en koploper Nootdorp
verloor plots punten. De clash tegen
dat Nootdorp escaleerde. Argon
werd slachtoffer van het wangedrag
van tegenstanders en hun supporters. Hier verspelen we het kampioenschap dacht Loenen op dat moment. De onzekerheid over KNVB
sancties, Syrano Morisson zou wegvallen, Jesse Loenen raakte geblesseerd, Pel en van Nieuwkerk kregen een gele kaart met schorsing en
voor de belangrijke vervolgwedstrijd

Kaartverkoop Chazz gestart
De Ronde Venen - Op zaterdag
25 juni komt jazz- en popzangeres Grada Otten met haar muzikale vrienden naar boerderij Stroomzicht om Chazz op te luisteren met
haar verleidelijke stem. Die stem en
de Lounge Factory blijven je bij. De
stem van Grada heeft een prachtig timbre en de begeleiding van de
factory vernieuwt zich steeds. Invloeden van lounge, funk en jazz zijn
te horen. Over de muziekale vrienden van Gradalicious: Alle vijf leden van de band hebben individueel hun sporen verdiend, werkten
mee aan theaterproducties, schreven teksten voor of speelden mee
in theatershows en maakten jingles voor radio en tv. Als rasartiesten en multitalenten zijn ze steeds
op zoek naar vernieuwing en een eigen sound. De Chazz-organisatie is
er dan ook trots op dat Gradalicious
& the Lounge Factory komen zingen
en spelen op Stroomzicht. Het optreden is geprogrammeerd van 17.15
uur tot 18.00 uur. Zorg dat je erbij
bent. Niet op een vaste tijd in het
programma, maar wel steeds aan-

wezig zijn The Savoy Dancers. Al bij
diverse eerdere Chazz festivals traden zij op. Ook nu zullen ze dansen, wellicht bij Gradalicious of bij
Pete Bog’s Big Band. Chazz staat
voor: Heerlijke muziek, van 16:00 tot
22:00 uur en het goede doel. Speciaal onder de aandacht staan dit jaar
de pedagogische opleiding in Guatemala en de medische opleiding in
Kenia. Ook door hapjes en drankjes te gebruiken steunt u het goede
doel. Kom daarom zaterdag 25 juni
naar Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Kaarten zijn
verkrijgbaar via www.chazz.nl

automaat van de Rabobank is daar
opgeblazen. De politie is momenteel
nog aan het zoeken naar de daders.
Van hen ontbreekt nog ieder spoor.
De politie heeft een onderzoek ingesteld. Foto’s: KaWijKo Media / Timo Ossewaarde

Tweede midfond-vlucht
duivenvereniging
Regio - Zaterdag was de tweede
midfond vlucht vanuit morlincourt,
330 km met een ZZO wind. De duiven waren gelost om 9 uur. Door deze wind gaan de duiven hard. De eerste duif werd geklokt door A.M. Duivenvoorde om 11.53. De tweede duif
werd geklokt door Bosse en Zoon om

11.55 en de derde duif door H. Half
om 11.58. Er waren 9 deelnemers,
299 duiven mee. Ook deze week weer
vroege duiven in Rayon F. 2 duiven bij
de eerste 10. 1 A.M.Duivenvoorde;2
Bosse & Zn; 3 H. Half; 4 R. den Boer;
5 H.Hendriks; 6 H.C. Pothuizen; 7 R.
van der Wal; 8 Th. Kuylenburg

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 27 mei 2016
is er in Café de Merel Arkenpark MUR
no 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562
prijsklaverjassen.Het kaarten start om
20.00 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45uur voor
de inschrijving Er zullen vier ronden
van zestien giffies gespeeld worden
en dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is winnaar of winnares
bekend,ook is er op deze avond een
grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond was:

Het Zijdelveld:

43 tuinen, 80 kunstenaars
en entertainers
Regio - De bewoners van het Zijdelveld organiseren voor het 6e jaar
een kunstzinnig evenement waar
jong en oud welkom is. Zo kun je
een weekend lang genieten van optredens en kunst in de verschillende tuinen waar zowel kunstenaars
uit Uithoorn, maar ook van buitenaf hun werk presenteren.
Er zijn schilders, beeldhouwers en
fotografen, kunstenaars met sieraden, tassen en toegepaste kunst in
metaal en steen. Er wordt een ‘multi creatieve’ bijdrage geleverd door
de jongeren van What’s Up?! met
o.a. een dj-workshop en je kunt zelf
meedoen aan een virtueel kunstobject door Framed by Framed. Deze editie zullen er op zondag weer

optredens worden verzorgd door
een popkoor en door het kinderkoor XING. Maar ook het Amstel
Blazers Collectief doet weer mee.
Het evenement speelt zich af tussen Restaurant De Fransche Slag
en de Watsonweg. Het is een leuke en inspirerende wandeling en
misschien loop je de straat wel uit
met een kunstwerk of sieraad! Hou
er rekening mee, dat met uitzondering van bestemmingsverkeer, auto’s dat weekend geen toegang tot
het Zijdelveld zullen hebben. Kunstroute Zijdelveld – Uithoorn 28 en 29
mei van 12.00 – 17.00 uur Vrij entrée
https://www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld email: kunstroutezijdelveld@gmail.com

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

classics tot hedendaagse popsongs
horen. De twee fantastische zangeressen en de strakke ’back-line van
bas, drums, gitaar en toetsen zorgen
voor een spetterend optreden waarbij stilzitten geen optie is.
Partyshift heeft naast gewilde dance
classics ook heerlijke dansbare muziek die niet zo voor de hand ligt.
Denk aan Toto, Simply Red, Level42,
waardoor ze net even anders zijn
dan de doorsnee coverbands. Kortom dat wordt een gezellige zaterdagavond daar in Uithoorn

Plofkraak bij winkelcentrum Zijdelwaard
Regio – Op winkelcentrum Zijdelwaardplein in Uithoorn is vanmorgen een plofkraak geweest. Rond
5 uur is er een enorme knal gehoord in Uithoorn. Even later werden de hulpdiensten naar het Zijdelwaardplein gestuurd. Een pin-

ker”. De hoofdklasse past bij de uitstraling en de historie van de club.
Het is een ideaal podium voor de
groep om door te ontwikkelen. Gevraagd naar zijn verwachting antwoord hij: Budgetair gezien moeten
we stijf onderaan eindigen, maar ik
verzeker je…we gaan er niet uit. Deze groep gaat opnieuw stappen maken, ze zijn getalenteerd, het is een
groep die het simpelweg leuk vindt
om met elkaar te voetballen, ze corrigeren elkaar en met enkele nieuwkomers houden we de kwaliteit op
peil. Maar voor nu zijn we klaar, flink
wat zaterdagen vrij en vanaf 19 juli starten we de training en gaan we
ons opmaken voor een seizoen waar
nu al naar wordt uitgekeken

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Zaterdag feest aan de
Wilhelminakade
Regio – Zaterdag a.s. is het precies een jaar geleden dat de geheel
vernieuwde kade in Uithoorn officieel werd geopend. Om dit eenjarig bestaan te vieren hebben cafe de Gevel en cafe Drinken en Zo
een ‘ Wilhelminakade events georganiseerd. Vanaf 21.00 uur is er live
muziek van de bekende band Party Shift. Partyshift bestaat uit 6 enthousiaste en ervaren muzikanten
voor wie muziek maken een grote passie is. Ze laten een afwisselend repertoire van groovy dance

tegen concurrent Zwaluwen lag zijn
voorhoede eraf. Maar Argon bleef
overeind en toen ben ik erin gaan
geloven benadrukt hij, zeker na de
verassende winst in de slotminuten
in Voorschoten door die geweldige
vrije trap van Pique. De jongens zijn
gegroeid, ervaren door de finales
van vorig jaar zijn ze stabiel, volwassen en niet 1x door de ondergrens
gegaan. Dat heeft ons het kampioenschap opgeleverd: 26 wedstrijden en het bijzondere is, slechts 1
verliespartij ! Argon is terug in de
hoofdklasse en dat betekent geen
derby’s meer tegen CSW. Ga je ze
missen is de vraag; Loenen pakt zijn
glas, neemt een slok en zegt “misschien komen we ze tegen in de be-

1 Sonja v.d.Waa
6855 pnt
1 Martien de Kuijer
6699 pnt
3 Frans v.d.Wijngaard
6686 pnt
4 Gerrit de Busser
6686 pnt
5 Mia Kenten
6496 pnt
De poedelprijs was deze avond voor
Frans Bierstekers met 5294 punten.
De wedstrijden voor de competitie (iedereen welkom ook per avond) zullen
op de volgende datums worden gespeeld in 2016; 27 mei, 10 en 24 juni
en 8 juli is de laatste klaverjasavond
van de competitie van het jaargang
2015/2016 dit alles onder voorbehoud.

Haat en liefde in de polder

Een woerd heeft
blinde liefde

Op dit moment zien we ze overal: eenden met een rijtje pulletjes, jonge eendjes, achter ze aan.
Langzaam maar zeker wordt hun
aantal minder, dat wel. Maar ze
zijn allemaal uit het ei gekomen.
In onze tuin broeden altijd eenden. Vanaf maart zien we man
en vrouw door de tuin waggelen.
‘s Ochtends zie je door het natte gras hun sporen al. Ze zwemmen wat in de vijvers en gaan
dan weer op zoek naar een goede nestplek. De man voorop, de
vrouw erachteraan. Raar toch,
want zìj moet straks het werk
doen. De man wijst allerlei nestplaatsen aan. Hij doet alsof hij
die het beste kan uitkiezen. En
ja, zij gaat mee. Op een dag zien
we een woerd opvliegen. Naar de
bovenkant van een wilg die we
met kerst geknot hebben. Zij erachteraan. Dat kan toch niet waar
zijn? Alle andere eenden broeden op een beschut plekje waar
je ze niet zo gauw vindt: onder
een steiger, onder een struik die
over het water hangt. Maar deze
woerd kiest de top van een knotwilg uit…
Zo dom, denken we. Tot we het
snappen: waar de woerd loopt

kan hij de kop van de knotwilg
niet zien. Dus hij denkt vast dat
niemand daar te zien is?
Er verschijnt een nest van mos en
veertjes in de top van de knotwilg
en na een week ligt er een ei in.
Het duurt niet lang of het zijn er
tien. De man is niet meer in beeld.
De vrouw gaat aan het broeden.
Ze moet 4 weken op het nest blijven. Maar af en toe moet ze iets
eten. Dus dan dekt ze haar eieren zo goed mogelijk toe en gaat
foerageren. Intussen zit de man
alweer achter andere vrouwtjes
aan... Na twee weken vinden we
een kapot ei naast de wilg. Gevallen? Of toch de ekster? Er is veel
belangstelling van eksters voor
het nest, zeker als de vrouw even
van het nest af is. De eksters hebben immers geen enkele moeite
het nest te zien. Na 4 weken zijn
er nog twee eieren over. De volgende dag zien we twee pulletjes
over de rand van het nest op de
knotwilg kijken. Hoe zouden ze
naar beneden moeten? Maar dat
hoeft niet. Heel even is de eend
van het nest als de buizerd langskomt.
Catherine

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

04 Nieuwe Meerbode

• 25 mei 2016

OBS De Eendracht loopt
door het bos vol geheimen!
Mijdrecht – Vorige week vrijdag
mochten de kleuters van de Vissengroep van OBS De Eendracht op bezoek in het NME Centrum in Wilnis
om de tentoonstelling ‘Het bos vol
geheimen’ te bekijken. Tot en met
donderdag 30 juni is de tentoonstellingsruimte van NME-centrum
De Woudreus veranderd in een bos,
een bos vol met geheimen. Normaal gesproken inspecteert Boris
de boswachter ‘Het bos vol geheimen’. Hij loopt elke dag door het bos
om te kijken of het goed gaat met
de bewoners. Maar nu is er een probleem: Boris is ziek. Daarom worden
de kinderen van de groepen 1 t/m 4
van het basisonderwijs uitgenodigd
om in plaats van Boris op inspectietocht door het bos te gaan. Tijdens
hun inspectietocht ontmoeten de
kinderen allerlei bewoners van het
bos en ontdekken ze ook bosgeheimen. De inspectietocht vindt plaats
aan de hand van allerlei voel-, luister-, ruik-, proef - en kijkopdrachten en er is ook nog tijd om even
een konijntje te knuffelen! Halverwege de ochtend hebben de kleuters een kleine pauze om te eten
en te drinken op een mooi plekje in
de NME tuin. Niet verkeerd zo, met
dat heerlijke zonnetje op je bol! Wat
een gezellige en leerzame ochtend!
Het bos vol geheimen staat in NMEcentrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Op
woensdagmiddagen tussen 13:30
uur en 16:30 uur is het bos voor iedereen gratis toegankelijk.

De kracht van verbinden en versterken

Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in:
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en
Amstelhoek.
BReinaCtief HouDt DeelneMeRS BiJ De tiJD

Jeugd TheaterSchool
Uithoorn start in september!
Regio - Er is een nieuw initiatief dat
onderwijs biedt aan het thea-tertalent in Uithoorn e.o. Alle kinderen tussen de 4 en 14 jaar die van
musical, theater, dansen en zingen
houden kunnen vanaf september
terecht bij de Jeugd TheaterSchool
Uithoorn, ofwel JTSU. Deze nieuwe
school is een samenwerking tussen
Heleen en Axel Colijn van Dans- en
Partycentrum Colijn, en Danny Nooy
en Robbert Besselaar van Zangles Uithoorn. Deze vier bundelen
hun krachten, professionaliteit, ondernemerschap en talent om deze
school de juiste inhoud te geven. De
doelstelling van de Jeugd Thea-terSchool Uithoorn is het opleiden van
kinderen voor theater in de breedste
zin van het woord: zingen, dansen,
acteren en presenteren. Dit zijn de
pijlers van de theaterschool. De kinderen krijgen zang- en acteerlessen
van Danny en Robbert. Beiden hebben hun sporen reeds ruimschoots
verdiend in de musical en entertainmentwereld en zijn nog steeds actief. De danslessen zullen worden

Kleurrijk
muzikaal
festijn op de
Fontein
Mijdrecht - Op woensdag 18 mei
vierden de juffen en de meesters
op PCBS de Fontein in Mijdrecht
hun verjaardag. Hiervoor werd de
hulp ingeroepen van de Klankenkaravaan met hun project ‘colorbeats’. Alle klassen waren in hun eigen kleur naar school gekomen en
dat gaf een heel leuk kleurig geheel.
We zijn de dag begonnen met een
korte gezamenlijke inleiding, waarbij er ook werd gezongen voor alle
juffen en meesters. Daarna kregen
alle groepen een workshop om hun
eigen ritmes aan te leren. We hebben de dag afgesloten met een presentatie op het plein, waarbij we
met alle bijna 300 leerlingen samen
muziek hebben gemaakt. Het was
een gezellige dag.

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

gegeven door een dansdocent met
een musicalachtergrond. De locatie
van de nieuwe school is Dans- en
Partycentrum Colijn. Daar kunnen
de kinderen leren dat ze goed zijn

zoals ze zijn: de (nog niet ontwikkelde) talenten van de kinderen worden geprikkeld. “Wij willen de kinderen een veilige omgeving bieden
om zich te kunnen ontwikkelen, hun
talent vrij te laten, zonder druk maar
wel met de juiste ondersteuning en
stimulans. Je bent bij ons vrij om
te zijn wie je bent en hoe je bent.
Je mag gek doen, graag zelfs!” aldus Danny. Het seizoen zal bestaan
uit 30 lessen waarvan twee masterclasses door bekende Nederlandse
musicalsterren! Er wordt niet alleen
toegewerkt naar een eindproject
maar vooral het leerproces onderweg is van groot belang. De groepen zullen twee keer de gelegenheid krijgen een presentatie te geven. Tijdens de midwinterpresentatie in februari en de eindshow in
juni. Deze presentaties zullen bestaan uit een op maat gemaakt programma. Geen poging tot kopie van
een grote musical waarin vaak een
groot onderscheid is tussen hoofdrollen en bijrollen. Robbert: “Wij maken het liefst een show mét de kinderen waarin iedereen de ruimte
krijgt om te stralen.” Meer informatie: www.jtsu.nl

Een groep van tien personen komt wekelijks samen
voor BreinActief. Onder leiding van Jos Kooijman gaat
de groep naar buiten voor een wandeling van ongeveer
een uur waarbij verschillende oefeningen worden gedaan om het brein en het geheugen actief en gezond
te houden. BreinActief staat open voor nieuwe deelnemers die het ook belangrijk vinden om in groepsverband in beweging te zijn.
De sportinstructrice geeft aan dat buiten bewegen
grote voordelen heeft. ‘Bij buiten bewegen wordt het
lichaam in staat gesteld om veel zuurstof op te nemen,’
zegt zij. ‘Er gaat ook veel zuurstof naar het brein, wat
daar een positief effect op heeft.’ Kooijman laat haar
deelnemers onderweg allerlei opdrachten doen. ‘We
doen beweegoefeningen, maar ook oefeningen voor
het geheugen,’ vervolgt zij. ‘Een voorbeeld daarvan is
dat we herhaaldelijk dezelfde route moeten volgen, of
dat een van ons voor een paar minuten lang voorop
loopt en de route bepaalt.’
Riet en Bertus van der Broek wandelen wekelijks mee.
‘Wij genieten enorm van het buiten zijn en vinden het
leuk om opdrachten te doen met de groep,’ legt Riet
uit. ‘Bovendien is de groep heel gezellig. Na afloop van
onze wandeling drinken we een kop koffie en kletsen
we na.’ Het echtpaar merkt dat zij in het dagelijks leven
soms dingen vergeet. ‘Wij zijn vaak namen kwijt,’ lacht
Bertus. ‘Gek genoeg weten we het dan allebei even niet
en moeten we er lang over denken. Maar verder is ons
geheugen nog goed hoor.’
Ook Ellie Verbruggen wandelt graag mee, haar aandachtsgebied is de concentratie. ‘Ik vind het belangrijk
om mijn concentratie te trainen’, stelt zij. ‘Daar heb ik in
het dagelijks leven nog weleens moeite mee. Met BreinActief probeer ik dat te oefenen. De opdrachten die we
onderweg moeten doen, helpen me daarbij. Bovendien
vind ik het leuk om met deze groep wekelijks samen te
komen. Iedereen accepteert elkaar zoals de ander is.
Deze groep is veilig, dat vind ik belangrijk.’
Breinactief zoekt nieuwe mensen
De groep BreinActief staat open voor nieuwe mensen
die het ook leuk vinden om in groepsverband een wandeling te maken en oefeningen te doen. Buitenzijn en
gezelligheid staan voorop. BreinActief vindt wekelijks
plaats op maandagmiddag van 15.00-16.30 uur. De
groep start vanaf Sporthal de Brug aan de Van Wassenaerstraat 9 in Mijdrecht. De eigen bijdrage aan Brein
Actief bedraagt 12,50 euro per maand. Aanmelden
kan bij Esther Smit van Tympaan-De Baat per e-mail
e.smit@stdb.nl of per telefoon 0297-230280.
BeuRSVloeR De RonDe Venen
oP 9 Juni 2016
Op donderdag 9 juni is
het weer zover; voor de
zevende keer is er een
bruisende Beursvloer
in De Ronde Venen. Dit
keer is de plaats van handelen het gemeentehuis in
Mijdrecht. Bedrijven en maatschappelijke organisaties
zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten én mooie
matches te maken.
aanmelden
De organisatie van de Beursvloer is in handen van De
Rondeveense Uitdaging. Heeft u interesse, wilt u meer
informatie of wilt u zich aanmelden? Dat kan via www.
derondeveenseuitdaging.nl

aCtiViteitenoVeRZiCHt Juni 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders vermeld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op:
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 8 juni van 19.30-21.00 uur in Zorgcentrum
Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De zaal
is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond is
“Warme herinneringen aan mijn moeder” Gastspreker is
Carla Westerbeek, zij heeft een boekje geschreven over
haar moeder. Ze woont in Vinkeveen.
Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de
Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 en
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang de Willisstee). Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lopen. Het
kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.
eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 6 en 20 juni 2016. Het begint om 17.00 en
duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel.

Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 06-12888962/hetpruttelpotje@gmail.com.
Mantelzorgsalon
Maandag 27 juni van 13.30-15.30 uur in de Buurtkamer
Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. We
maken met elkaar een kleine High Tea waar we samen
van gaan genieten.
Repair Café Mijdrecht
Donderdag 9 en 23 juni. Elke 2e en 4e donderdag van
de maand is het Repair Café van 14:00 tot 16:00 uur
open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer
Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. (0297) 288 466
(tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of koffie
staat voor u klaar! U hoeft niet aan te melden, het is
een open inloop.
Repair Café Vinkeveen
Maandag 20 juni. Elke 3e maandagochtend van de
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
Rollator spreekuur
Woensdag 8 juni in de “Angstelborgh” Abcoude. Bent u
niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen
en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact opnemen
met de ROLLATOR-SERVICE van Tympaan-De Baat
tel. (0297) 230 280.
Scootmobielritten
Vanaf april tot en met september zijn er voor alle bezitters van een scootmobiel of een elektrische fiets elke
3e dinsdag van de maand scootmobielritten. Twee vrijwilligers begeleiden u bij de tocht door ons mooie polderlandschap. Onderweg gaan we ergens lekker koffie
drinken en wat kletsen. Verzamelen om 9.30 uur in een
van de woonkernen. De ritten kosten € 6,00. Dit is inclusief 2 keer koffie en iets lekkers. De volgende ritten zijn
op: Dinsdag 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september.

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
Vacatures voor vrijwilligerswerk juni 2016
- Houd jij van wandelen of fietsen door De Ronde
Venen? Mevrouw Nijhuis (49 jaar) uit Mijdrecht
zoekt een maatje! (vac. nr. 16705)
- Dartmaatje voor meneer Visser (66 jaar)
uit Vinkeveen gezocht! (vac. nr. 16670)
- Bent u die organisator met hart voor zorg en
welzijn en vrijwilligers(werk)? (vac. nr. 16623)
- Maatje gezocht om te vissen in Vinkeveen.
(vac. nr. 16614)
- Gastvrouw/gastheer dagbehandeling tuinhuis
in Vinkeveen (vac. nr. 16610)
- Begeleider scootmobiel toertochten (vac. nr. 16607)
- Ben jij handig op een computer? Of houd je net als
Piet (65, Abcoude) van cultuur, natuur, wandelen en
sport? (vac. nr. 16518)
- Gastvrouw / gastheer in bibliotheek
Abcoude worden? (vac. nr. 16434)
- Help jij een vluchteling bij het leren van de taal?
Word taalcoach bij Vluchtelingenwerk
De Ronde Venen. (vac. nr. 16432)
- Wil jij het verschil maken voor studenten en
gezinnen die open staan voor een internationaal
avontuur en andere culturen? (vac. nr. 16393)
Deze en vele andere leuke, boeiende, uitdagende en
gezellige vrijwilligersvacatures staan op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is bereikbaar via vrijwilligerswerk@stdb.nl of 0297
230280.
BuuRtkaMeRS De RonDe Venen
Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren (55
plussers). Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten. Buurtkamer eettafels, opgave op locatie.
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600.
Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/De
Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator Annemarie
Keja (Vinkeveen), 0294-284824
Mijdrecht, G. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur.
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00
uur. Eettafels: laatste donderdag v/d maand €5,- en
4x per jaar eten in de Boei € 8,50 (incl. drankje) 12.0013.30 uur
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag
12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. Margrietstraat 10 tel. 0294-291955
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.0013.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

PRoGRaMMaoVeRZiCHt Juni 2016
datum

activiteit

bestemming

ophalen v/a

kosten

Woensdag 1 juni
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni
Woensdag 8 juni
Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni
Dinsdag 14 juni
Donderdag 16 juni
Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni
Dinsdag 21 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Streekmuseum Vredegoed
Boodschappen + markt
Vislunch Kop van de Haven
Pannenkoekenrestaurant Noord Brabant
Boodschappen + markt
Intratuin/IJsboerderij De Willigen
Wandeling Thijssepark
Boodschappen + markt
PlusBus Diner De Waard
Action
Stranduitje
Boodschappen + markt
Modeshow H en A Seniorenmode
Rondrit met de Zonnetrein
Boodschappen + markt

Tienhoven
Mijdrecht
IJmuiden
Vreeland
Mijdrecht
Kortenhoef & Vreeland
Amstelveen
Mijdrecht
Wilnis
Aalsmeer
Kijkduin
Mijdrecht
Abcoude
Schoorlse Duinen
Mijdrecht

12.30 uur
13.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
13.00 uur
10.00 uur
12.30 uur
13.00 uur
16.30 uur
10.30 uur
09.00 uur
13.00 uur
08.45 uur
09.30 uur
13.00 uur

€ 18,00
€ 5,00
€ 20,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 18,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 9,00
€ 33,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 30,00
€ 5,00

aanmelden uitjes en boodschappen
Vanaf maandag 27 juni én op alle werkdagen daarna kunt u aanmelden
tussen 10.00-12.00 uur via tel. 0297-760260.Indien u zich onverhoopt
moet afmelden kunt u ook naar bovengenoemd telefoonnummer bellen.
aanmelden PlusBusdiner
Vanaf dinsdag 28 juni tussen 10.00-12.00 uur én op alle werkdagen
daarna kunt u aanmelden voor het PlusBusdiner op bovengenoemd telefoonnummer.

U kunt het nieuwsblad van de PlusBus
gratis afhalen op ons kantoor of een
van de vele andere afhaaladressen zoals alle Servicepunten, Buurtkamers,
bibliotheken en gemeentehuis.
Met dank aan de vele vrijwilligers die
de bus rijden en begeleiden.
Redactie Anna Oostrom

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Nationale
Nachtvlindernacht 2016
Regio - In de nacht van 4 op 5 juni
2016 vindt de Nationale Nachtvlindernacht weer plaats. Dit jaar valt
de editie van de NNN samen met de
European Moth Night, een nachtvlindernacht die door heel Europa wordt georganiseerd. De werkgroep Vlinders en libellen van IVN
De Ronde Venen & Uithoorn organiseert dit jaar het evenement bij de
werkschuur van Tuin van Bram de
Groote.
De meeste nachtvlinders leiden een
verborgen leven. Om ze toch te zien
te krijgen zullen we de vlinders lokken met licht en stroop. Dit geeft de
mogelijkheid om ze van dichtbij te
bekijken en te kunnen ervaren wat
voor prachtige soorten er zijn.
De zon gaat om 21.55 uur onder.
Het is de verwachting dat vanaf een
uur of elf allerlei soorten nachtvlinders te zien zullen zijn. Iedereen is
welkom vanaf 22.30 uur aan de Elzenlaan bij de werkschuur van Tuin
van Bram de Groote te Uithoorn. Om
02:00u is het evenement ten einde.
Parkeren kan op de parkeerplaats
aan de Watsonweg en in de nabijgelegen woonwijk. Indien je wilt zitten is het verstandig om een (klap)
stoeltje mee te nemen.
Indien het evenement door (weers-)
omstandigheden niet door gaat,
meldt de organisatie dit dezelfde
avond (ongeveer 3 uur van tevoren) op de homepagina van de afdelingswebsite en bij de activiteit.
Aanmelden voor het evenement is
noodzakelijk. Dit kan via het speciale aanmeldformulier via de website van IVN de Ronde Venen & Uithoorn. Mail je eventuele vragen
naar Jasper de Vries via vlindersenlibellen@gmail.com.

Uithoornse miss Beauty
of Noord-Holland 2016
Regio - De Uithoornse blondine
Stella Dorrestein (20) uit de Legmeer
is zaterdag 21 mei de winnaar geworden van de Miss Beauty NoordHolland verkiezingen in Hoorn. Een
prachtige prestatie. Eind april hebben wij in deze krant aandacht geschonken aan het (Provinciale) verkiezingsmoment van dit evenement
dat op 21 mei zou plaatsvinden.
Samen met haar plaatsgenote Chislaine Pattisiana (16), woonachtig in
het Thamerdal, nam Stella deel aan
deze Miss verkiezing. Ghislaine als
‘Miss Teen’. Tijdens de verkiezing
kwam Stella in haar categorie als
winnaar uit de bus. Ghislaine redde het net niet om mee te doen aan

het vervolg van de landelijke verkiezing tussen de Provinciale schonen.
Niettemin een groot compliment
voor deze toch ook knappe inwoonster van Uithoorn die haar uiterste
best heeft gedaan. Volgende keer
beter Ghislaine.
Het zou natuurlijk mooi zijn geweest als beide plaatsgenoten voor
Uithoorn de ‘miss-ladder’ landelijk
verder hadden kunnen beklimmen.
Nu gaat alleen Stella Dorrestein
door. Van harte gefeliciteerd Stella. We horen nog graag de details,
hoe, waar en wanneer het nu verder gaat. Dan willen wij er graag een
vervolg aan geven in deze krant.
(Foto Ed Post, Studio133)
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Foto Chazz 2015: Michael Hartwigsen

Dansen voor een laboratorium

Winnaar actie Win

Diner voor Twee tijdens
de Fairtrade week
Mijdrecht - Tijdens de landelijke
fairtrade campagneweek van 7 t/m
15 mei, georganiseerd door Max
Havelaar Fairtrade Nederland werd
het belang van eerlijke handel door
veel bedrijven, gemeentes en actiegroepen onder de aandacht gebracht.
Wereldwinkel Mijdrecht had de actie ‘Win een Diner voor Twee’ en
Restaurant Rendez Vous stelde
hiervoor een cadeaubon met een

waarde van d60,- ter beschikking.
Met iedere aankoop van minimaal €
7,50 in de Wereldwinkel kon meegedongen worden naar het diner voor
twee. De actie liep van 18 april t/m 7
mei en heeft een massa kassabonnen opgeleverd. Op 7 mei is de winnende kassabon getrokken.
De cadeaubon is door een medewerker van de Wereldwinkel aan
de gelukkige winnares Angelique
Trouw overhandigd.

De programmering van de elfde editie van Chazz is bijna rond
en de goede doelen van de twee
stichtingen zijn bekend. Deze
week vertellen wij u meer over het
doel van Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen:
een laboratorium voor de studenten van North Coast Medical Training College in Kenia.
De openbare gezondheidszorg in
Kenia bestaat uit verschillende niveaus. Het laagste niveau, de zogenaamde dispensary, wordt beheerd door een verpleegkundige
en een paar ondersteunende medewerkers. Hier kunnen mensen
terecht voor basiszorg en vaccinaties. Echter, voor herkenning en
behandeling van chronische ziektes, zoals hoge bloeddruk en suikerziekte moeten mensen naar
een hoger niveau: het health center. Ook zwangere vrouwen zijn
op deze health centers aangewezen voor het afnemen van laboratoriumtesten. Voor de mensen
uit de omgeving van North Coast
Medical Training College is het
dichtstbijzijnde health center 15
kilometer verderop.
Armoede, beperkte vervoersmiddelen en slechte wegen maken
deze afstand voor veel mensen
onoverbrugbaar. Hierdoor worden
chronische ziektes en zwangerschapscomplicaties niet of te laat
herkend. Het gevolg: miskramen
en complicaties bij suikerziekte,
zoals halfzijdige verlammingen en
zelfs amputaties.
Om daar wat aan te doen wil de
school een gezondheidscentrum
inrichten. Studenten kunnen hier,
onder supervisie van hun docen-

ten, belangrijke praktijkervaring
opdoen en tegelijkertijd patiënten helpen. Onnodige complicaties voor patiënten en zwangere vrouwen kunnen zo worden
voorkomen. Voor diagnose en behandeling van chronische ziekten
en het uitvoeren van testen tijdens de zwangerschap, heeft de
school een goed uitgerust laboratorium nodig. Hiervoor ontbreken
de middelen.
Onze stichting heeft besloten dit
laboratorium te financieren. Wilt
u bijdragen? Kom dan op zaterdag 25 juni langs op Chazz.
Tegelijkertijd geniet u van lekkere muziek en hapjes en drankjes.
Chazz vindt plaats in de prachtige
tuin van Stroomzicht, Westzijde
50 in De Hoef. Meer informatie of
kaarten bestellen? Ga naar www.
chazz.nl. Of volg ons op Facebook
www.facebook.com/chazzdehoef.

Rondvaart met de
Zonnebloem Mijdrecht

Bébouw Midreth Bouwplaats

Pijlstaartlaan in Vinkeveen
open voor publiek
De Ronde Venen - Op 4 juni kan
iedereen een kijkje achter de schermen komen nemen bij project Pijlstaartlaan in Vinkeveen. Normaliter is de toegang tot de bouwplaats
verboden, maar tijdens de Dag van
de Bouw 2016 is de bouwplaats van
Bébouw Midreth van 10.00 uur tot
16.00 uur open voor publiek. De toegang is gratis en er valt een hoop
te beleven voor jong en oud. Bij de
Pijlstaartlaan wordt een appartementengebouw gerealiseerd met 59
appartementen voor de vrije huursector. Onder het gebouw wordt een
half verdiepte parkeerkelder met 34
parkeerplaatsen gerealiseerd. Op 20
april werd het hoogste punt van het
gebouw bereikt. De bouw is dus al
aardig gevorderd. Naar verwachting
zullen de appartementen in november 2016 worden opgeleverd.
Tijdens de Dag van de Bouw kunt u
niet alleen zien hoe ver de bouw gevorderd is, maar krijgt u ook uitleg
over hoe de bouw in z’n werk gaat.
Natuurlijk wordt er nog steeds veel
handwerk door echte vakmensen
verricht, maar achter de bouw gaat

ook een wereld aan vernieuwende producten en processen schuil
waarin met de modernste technologieën en technieken wordt gewerkt.
Speciaal voor de kinderen is er een
bouwquiz die hen door het gebouw
leidt met tal van vragen over de
bouw. Er is ook een springkussen
waarop ze zich kunnen vermaken.
Johan Immerzeel, projectleider van
Bébouw Midreth: ‘Er valt dus bij ons
genoeg te zien en mee te maken op
4 juni. Het wordt een leuke dag voor
jong en oud. We nodigen iedereen
dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze bouwplaats.’ De Dag van de Bouw is een
initiatief van Bouwend Nederland,
de branchevereniging van bouwen infrabedrijven. Eén keer per jaar
stellen de aangesloten leden hun
mooiste en meest bijzondere bouwplaatsen open voor het publiek. In
2015 trok de Dag van de Bouw met
zo’n 175 opengestelde bouwlocaties
90.000 bezoekers. Kijk voor meer informatie op: www.dagvandebouw.
nl of de advertentie in dit blad.

Mijdrecht - Vrijdag 13 mei was het
dan zover. En het was zeker geen
ongeluksdag want het was prachtig weer. Een aantal gasten van de
Zonnebloem, samen met een paar
vrijwilligers gingen varen door de
grachten van Amsterdam.
Om 10.00 uur vertrok de bus uit
Mijdrecht en een uurtje later vertrok de boot vanaf het Oosterdok.
De Zonnebloem heeft een speciale
rondvaartboot voorzien van een lift

voor rolstoelgebruikers en een invalidetoilet. De kapitein wist goed de
weg in Amsterdam. Een gids vertelde wat er zoal te zien was onderweg. Ze hebben heel Amsterdam
gezien.
Ook de catering was goed verzorgd.
Het was een gezellige dag met fantastisch weer.
Jammer genoeg kwam om 14.30
uur weer een einde aan dit prachtige evenement.

08 Nieuwe Meerbode
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Anton en Riet Kok-van
Bekkem 65 jaar getrouwd
Vervolg van de voorpagina.
Anton kan zich er nog veel van herinneren. Hij heeft een aantal officiele oorkondes en dankbetuigingen
gekregen, onder meer persoonlijk
van generaal Dwight D. Eisenhower, die na de oorlog president van
de Verenigde Staten is geworden
en van Marshall Tedder, bevelvoerder van de divisie luchtlandingstroepen. Anton kreeg ze als dank voor
zijn inzet om levens van geallieerde
militairen te sparen door ze onderdak te bieden, de kans te geven om
spionagewerk uit te voeren of naar
een veiliger oord te brengen aan de
overkant van de rivier. Bescheiden
als Anton is loopt hij er niet mee te
koop.
Schoenen om te dansen
Anton komt uit een gezin waar zijn
vader een klompenmakerij had.
“Stromend water en elektriciteit
hadden we niet, ook geen wc zo-

als we die nu hebben. In de keuken stond een waterpomp waarmee
je water uit de grond oppompte en
mijn moeder knipte regelmatig de
zwarte stukken van de pitten in de
olielampen af.
We hadden carbidlantaarns op onze fietsen. Als je zo’n fiets had was
je rijk, dan kon je naar Tiel om uit te
gaan. Dansen dus en dan mocht je
je schoenen aan, want doordeweeks
mocht dat niet en droeg je klompen,” weet Anton zich nog goed te
herinneren. Riet knikt instemmend,
zij weet ervan hoe het was. Immers
bij haar was het niet veel anders.
Zij heeft in haar jonge jaren niet stil
gezeten en was actief als verkoopster en heeft een boekhoudopleiding gevolgd. Na haar huwelijk met
Anton heeft zij deze activiteiten stilaan afgebouwd. Anton kreeg een
baan bij de politie in Amsterdam en
om die reden verhuisde het gezin in
1952 naar de hoofdstad. Op 1 juli
1980 ging hij met pensioen waar hij

al 36 jaar van geniet! Het gevoel om
weer te willen wonen op het platteland werd steeds sterker, maar niet
meer terug naar de ‘roots’. Liever in
de buurt.
Dat werd Veenzijde 2 waar zij het
van meet af aan geweldig naar hun
zin hebben en nog steeds zelfstandig wonen. Antons grote voorliefde
zijn naast zijn Riet het vissen, fietsen en tuinieren, ook al gaan de
jaartjes daarin nu wat meer tellen…
En verder TV-kijken, bijhouden wat
er in de wereld om je heen gebeurt
en lekker puzzelen. Dan blijf je bij
de tijd!
Burgemeester Maarten Divendal
kwam traditiegetrouw op bezoek
om het briljanten echtpaar persoonlijk te feliciteren en bracht een cadeautje mee. Eerder had het bruidspaar van de gemeente al een fraai
bloemstukje gekregen. En zoals gebruikelijk was er een brief van Zijne
Majesteit de Koning met daarin zijn
gelukwensen voor Anton en Riet.

Gala VeenLanden College Mijdrecht en Vinkeveen
Mijdrecht - Vrijdag 27 mei vindt
er voor de examenleerlingen van
het VeenLanden College een examenfeest plaats. Het is traditie dat
de leerlingen op een originele manier arriveren, vaak worden de origineelste voertuigen gebruikt. De examenleerlingen van Vinkeveen arriveren vanaf 18:30 uur bij de school
in Vinkeveen aan de Bonkestekersweg en de examenleerlingen uit
Mijdrecht arriveren tussen 19.00 en
20.30 uur bij de school in Mijdrecht
aan de Diamant. Zij volgen de route vanaf de Dukaton, via de Aquamarijn naar de Diamant. Er kan dus
sprake zijn van verkeershinder, mede ook door de grote toestroom van
belangstellenden. Er zal een fotograaf van school aanwezig zijn om
de aankomsten vast te leggen.

Jubileumviering Sp!rit
Vinkeveen - Koor Sp!rit (voorheen
het Jongerenkoor) uit Vinkeveen
bestaat dit jaar 50 jaar!
Het Jongerenkoor is in november 1965 oorspronkelijk begonnen als projectkoor om tijdens kerst
een beatmis op te voeren. In januari 1966 is dit het Jongerenkoor geworden en zijn zij reguliere vieringen gaan verzorgen. 10 jaar geleden heeft het koor een naamsverandering ondergaan en is het koor als
“Sp!rit” verder gegaan. Het jubileum
wordt op zaterdag 28 mei gevierd in
de Heilig Hart van Jezuskerk in Vinkeveen met een eucharistieviering
om 19.00 uur. Voorganger in deze
viering is oud-koorlid Vicaris Hans
Pauw. Inmiddels hebben zich al 70
oud-leden aangemeld en samen
met de huidige Sp!ritleden vormen
zij een groot koor en zullen zij oude en recente liedjes zingen, daarbij
begeleid door dirigenten en musici
uit de jarenlange koorgeschiedenis.
U bent allen van harte uitgenodigd
deze viering bij te wonen!
Ook heeft koor Sp!rit een CD uitge-

bracht “Alle 13…Sp!rit” met daarop
door de koorleden zelf uitgekozen
favoriete liedjes. De CD kost 7,95 en
is te bestellen bij:

Frank en Leonie Voorbij, tel. 0297264274 of fvoorbij@kpnplanet.nl
Jörgen en Monique Aarsman, tel.
0297-242230

25
jarig

BESTAAN

HEMA,
winkel voor het hele gezin.
Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillende winkels eens in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te
bieden voor hun klanten en hoe willen de winkeliers
die ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Deze aanwinst voor het winkelcentrum werd op 14 februari 2008 geopend. De HEMA wordt vaak gezien als
een trekpleister voor een winkelcentrum. Deze heeft
bijna 500 vierkante meter vloeroppervlak en werd tijdens de laatste verbouwing gerealiseerd. De HEMA op
het Amstelplein biedt een uitgekozen selectie van het
bekende assortiment zoals dat in de grotere HEMA’s
wordt gevoerd. Zo is er keus uit seizoensgebonden en
houdbare levensmiddelen, waaronder ook voorverpakte koek, zoutjes en verschillende soorten wijn. Maar
ook op het gebied van kinderkleding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke artikelen, schrijfwaren en toebehoren is men hier aan het juiste adres. Daarnaast
biedt HEMA een tweedaagse fotoservice, terwijl men
tevens terecht kan bij de fotokiosk voor ‘direct-klaar’
afdrukken. Bestellingen die klanten met de PC online
via www.hema.nl plaatsen, kunnen in dit filiaal worden
opgehaald. Deze HEMA biedt ook de mogelijkheid om
gordijnen te kopen en op maat te laten maken. Dat
geldt voor alle soorten raambekleding. “De meeste collega’s werken hier al vanaf de opening. Een aantal is
fulltime en dat wordt aangevuld met oproepkrachten.
Wij hebben het merendeel van het MEMA-assortiment
in huis, maar geen verse producten als vleeswaren en
gebak zoals andere HEMA’s dat wel hebben. Daarvoor
is deze winkel te klein. Persoonlijk vind ik het wel jam-

mer dat we dat niet hebben, want het trekt toch weer
meer mensen die speciaal daarvoor naar de HEMA komen. Je kan wel zeggen dat we allemaal best tevreden zijn over dit winkelcentrum. We hebben veel vaste klanten en het is een mooie omgeving met een leuk
winkelend publiek. Ik hoop wel dat ze de Irenebrug
niet afsluiten voor het verkeer. We hebben dat een keer
meegemaakt toen de brug in onderhoud was en dat
heeft ons in die periode veel klanten gescheeld,” aldus
Bettina die met spanning wacht op het moment dat het
winkelcentrum zal worden verbouwd.

ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

Zandprinses komt naar Mijdrecht

Ontwikkeling Schansgebied
weer terug bij af
Regio - De herontwikkeling van de
Schanskerk en de omgeving is van
de baan. Van Wijnen Project ontwikkeling West B.V. waar Hart aan de
Amstel een onderdeel van is die ook
verantwoordelijk is voor de aanleg
van de Waterlijn (en wellicht straks
de bouw van Confucius), heeft op
woensdag 18 mei in samenspraak
met het Bisdom Haarlem-Amsterdam via een persbericht laten weten dat men afziet van de herontwikkeling.
‘Op 27 november 2014 werd een
koopovereenkomst getekend voor
het gebouwencomplex aan de
Schans, bestaande uit de H. Joannes de Doperkerk, beter bekend als
de Schanskerk, de pastorie en verdere opstallen met inbegrip van de
pastorie-kerktuin. De koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden is toen getekend door het Bisdom Haarlem-Amsterdam (als gemachtigde van de parochie Emmaüs) en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V, in aanwezigheid van de burgemeester van Uithoorn, Dagmar Oudshoorn en de lokale pers. Uitgangspunt bij herontwikkeling van het gebouwencomplex was het behoud van de torens,
het front, de pastorie en het behoud

AMSTELPLEIN VIERT

van de contouren van het middenschip. Daarnaast verleende de gemeente aan de nieuwe eigenaar van
het kerkgebouw een eerste recht
van koop van de te ontwikkelen gemeentelijke grond in het Schansgebied. Het kerkgebouw is al een aantal jaren niet meer in gebruik en al
anderhalf jaar aan de eredienst onttrokken. Na ondertekening van de
koopovereenkomst heeft Van Wijnen diverse onderzoeken gedaan,
waaronder een bouwkundig onderzoek. Dit om te kunnen bepalen of
herontwikkeling van het gebouwencomplex economisch haalbaar was.
Van Wijnen heeft na het doen van
onderzoek en veelvuldig overleg helaas moeten constateren dat zij binnen de huidige uitgangspunten van
de overeenkomst geen haalbare
ontwikkeling kan realiseren. Zowel
Van Wijnen als parochie/bisdom betreurt het feit dat de koopovereenkomst hierdoor niet ten uitvoer kan
worden gebracht en dus ontbonden
is. Parochie en Bisdom zijn zodoende wederom op zoek naar een gegadigde.’ Aldus luidt het persbericht.
Kerkgebouw struikelblok
“Het kerkgebouw is wel het voornaamste struikelblok geweest om-

dat daar voorwaarden aan waren
verbonden bij de herontwikkeling.
Zo moesten bijvoorbeeld de contouren van de torens als dorpsgezicht blijven staan. Het opknappen
en onderhouden daarvan kost al
een vermogen omdat de bouwkundige staat abominabel is. Vervolgens
ga je er bijvoorbeeld appartementen
achter bouwen en zadel je de Vereniging van Eigenaren (VVE) op
met het onderhoud en het beheer.
Dat kan je niet van de nieuwe bewoners verlangen. Het zou wat anders zijn geweest als het hele kerkgebouw had kunnen worden gesloopt om er op die plaats dan een
passend wooncomplex neer te zetten. De naastliggende pastorie had
daar onderdeel van kunnen zijn. Het
is echter achteraf praten want Van
Wijnen ziet er vanaf,” laat woordvoerder Stefan Kunst van Van Wijnen in een reactie weten. “Wij kunnen ons nu helemaal richten op het
aangepaste project van Confucius
aan de Waterlijn.”
Streep door de rekening
De gemeente en het Bisdom Haarlem-Amsterdam, in wiens eigendom
de Schanskerk is, zijn weer terug bij
af. Dat zal een lelijke streep door de

Mijdrecht - Op zaterdag 5 november komt de zandprinses naar
Mijdrecht. Gospelkoor de Rovenians , dat onder leiding van Kees Grobecker staat, geeft op die datum
haar tweejaarlijks terugkerend concert. Daarvoor hebben De Rovenians niet alleen de zandprinses uitgenodigd maar ook kinderkoor Ismael uit Wilnis dat onder leiding staat
van dirigente Angela Strubbe. Het
deel van het concert dat door de Rovenians wordt gezongen staat open
voor projectleden. Meer informatie daarover is te vinden op de site
van de Rovenians. Het centrale thema tijdens dit concert is De Schepping. Het verhaal van de schepping

wordt verteld en gezongen door beide koren. De zandprinses Rosa van
de Vijver maakt de mooiste tekeningen met zand om op die manier het
verhaal van de schepping zichtbaar
te maken. De avond begint om 19.00
uur, zal ongeveer 2 uur duren en is
ook geschikt voor jongere kinderen.
Tijdens de avond zal er afwisselend
gezongen worden door kinderkoor
Ismaël en door de Rovenians. Uiteraard zullen er ook een paar nummers
gezamenlijk ten gehore worden gebracht. Wil je dit spektakel niet missen, zet dan deze datum alvast in
jouw agenda en houd de berichtgeving in de gaten met betrekking tot
de kaartverkoop. Wil je graag mee-

zingen, ga dan naar de website van
de Rovenians om je aan te melden.
www.rovenians.nl/concert.html

rekening zijn van iedereen die veel
had verwacht van het ‘ombouwen’
van de kerk naar een zinvolle bestemming als cultureel centrum of
als een woonappartementencomplex. Maar ook van de herinrichting van omgeving waar woningen
zouden worden gebouwd die passen in het historische beeld van de
Schans. Voorlopig is het project van
de baan en zal er een nieuwe koper
annex ontwikkelaar gezocht moeten
worden. Burgemeester Oudshoorn
liet desgevraagd weten dat er geen
gevaar dreigt voor instorting of anderszins omdat er destijds tussen

gemeente en Bisdom afspraken zijn
gemaakt om de torens en de rest
van het gebouw in ‘veilige’ staat te
houden. Nu de transactie van de
baan is treedt dit weer in werking.
De ontwikkeling van het gebied is
destijds vastgelegd in het Masterplan Dorpscentrum. In 2009 diende de toenmalige gemeenteraad bij
het college vier moties in voor de
herontwikkeling van het Schansgebied en het behoud van de kerkcontouren. Precies vier jaar geleden,
in mei 2012, werd het gebied rond
de Schanskerk op last van de burgemeester ontruimd omdat instor-

tingsgevaar van de torens bestond.
Die zijn later in de steigers gezet
waarna de bouwkundige staat zo
goed en zo kwaad als dat ging weer
op orde is gebracht. Hoe het gebouw er vandaag de dag voor staat
blijft de vraag. Er is een jarenlange
discussie gevoerd over de Schanskerk en de toekomstige bestemming (en zelfs sloop) heeft heel veel
stof doen opwaaien binnen de gemeenschap met voor- en tegenstanders, met blije en verdrietige
mensen. Nou ja, anno 2016 staat de
kerk er in elk geval nog! Maar wat
nu?

De RK kerk H. Joannes de Doper aan de Schans anno 2016
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Bingo! Twee minuten
gratis winkelen!
Mijdrecht - Carla schreeuwde het
uit toen het laatste cijfer op haar

bingovel ingekleurd kon worden,
ze had Bingo. De daarbij horende
hoofdprijs van de maand mei was 2
minuten gratis met de winkelwagen
door de supermarkt racen, wie wil
dat nou niet? Maar liefst voor 132,aan boodschappen verdwenen in
haar kar, voornamelijk lekkernijen
en heerlijke drankjes. Volgend jaar
is er zeker weer een kans om deze
gewilde prijs in de wacht te slepen.
Maar eerst nog de laatste van dít
seizoen op 3juni. Bij deze Bingo
staat de zomer weer centraal, of
moet ik zeggen: in het zonnetje. Tijd
dus voor wéér zo’n populaire hoofdprijs, een prachtige fiets. Kom op
tijd, want we verwachten weer een
grote toeloop. Supportersvereniging
“De Lijnkijkers” wil de hele ploeg
medewerkers van Argon achter de
bar en frituur hartelijk bedanken
voor het afgelopen Bingo seizoen
en we zien elkaar nog één keer op 3
juni. Zaal open om 19.00 uur en bij
ons is het eerste kopje koffie of thee
nog steeds gratis!

Nog één spannende zitting voor
de zomerstop bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 19 mei heette Lucas, de wedstrijdleider van de
Amstel Bridgeclub, iedereen welkom en stelde de nieuwe voorzitter Wies voor. Deze nieuwe voorzitter gaf aan dat ze vooral voor de gezelligheid en de sfeer, die er bij deze club is, zal instaan. Tevens wenste ze iedereen vast een prettige vakantie toe, omdat ze zelf de volgende week afwezig is. In het nieuwe
seizoen zal ze er voor gaan en proberen wat nieuwe leden te werven.
Deze ochtend vond de 4e zitting
plaats. Met slechts een verschil
van 0,56% en 0,79% op de 2e en 3e
plaats na deze zitting, zullen de paren Ciny & Hetty, Els & Alice en Wim
& Ria de volgende week moeten
strijden om de 1e plaats van deze

De eerste twee wedstrijden, beide
tegen Buitenveldert MA1, werden
gewonnen met respectievelijk 5-3
en 6-1. Afgelopen zaterdag stond
de uitwedstrijd tegen EVC MA1 uit
Edam op het bord. Met Anne van
den Beitel (MC2), die als keepster
inviel, werd al snel duidelijk dat de
MA2 ook hier de winst binnen ging
halen. Gedurende de gehele eerste
helft had het team een enorm veldoverwicht en de 3-0 ruststand had
zelfs nog hoger uit kunnen en moeten vallen.
Uiteindelijk werd met een hattrick
van Iris van der Hoeven, twee doelpunten van Leticia de Sa en een
goal van Natasja Borgstede de
eindstand 6-0. Met acht winstpartijen uit de laatste negen wedstrijden, en uiteindelijk een tweede plek
in de competitie, een uitstekende
prestatie van CSW MA2!

laatste ronde. Hoewel er altijd nog
verrassend kan worden gespeeld,
staat het bijna vast dat een van deze
drie paren de kampioen wordt van
deze ronde. Volgende week wordt
ook bekend gemaakt welk paar de
clubkampioen van dit seizoen is geworden, maar waarschijnlijk is dit
voor iedereen al wel duidelijk. Bij
spel 11 in de A-lijn werd vandaag 2x
slem (6 sans) geboden en gemaakt
door de paren Greet & Roel en Wies
& Hetty. Henny & Lucas stopten met
bieden bij 3 ruiten en maakten vervolgens + 3. Een vergissing mensen? Maar het kan nog mooier, want
Ada & Roelie doubleerde het door
Riet & Wim geboden 3 sans contract in dit spel, en zij maakten gewoon +3! Gelukkig voor Ada & Roe-

Opmerkelijke inhaalrace CSW MA2
Wilnis - Na een moeizame start van
de tweede helft van het seizoen,
met twee verliespartijen, hebben de
meiden van CSW MA2, gesponsord

door Cornelissen dak- en installatiewerk, een opmerkelijke inhaalrace ingezet. Van de zes volgende
wedstrijden werden er vijf gewon-

lie nog geen 0, want een gehaald 6
sans contract geeft toch meer punten. Spel 14 was een grappig spel.
Er werd door noord geopend met 1
sans (15+ punten), doch oost had
meer dan 20 punten en doubleerde.
Enkele zuid spelers lieten dit doublet zitten, met als gevolg dat dit geboden contract down ging. Leny &
Ria gingen zelfs 4 down en dat was
dan ook 0% voor hen helaas. In de
B-lijn speelden Arna & Gerda deze ochtend uitstekend. Met slechts
één keer 0% tegen Jos & Nel werden zij eerste in deze lijn. In spel 4
waren zij de enige die een 3 sanscontract boden en maakten. Mooi
dames. Jany & Hanny scoorden aan
tafel 5 en tafel 6 een gemiddelde
van 75%, wat hun een mooie tweede plaats opleverden. In Bij spel 22
zou door oost/west een groot slem
gespeeld kunnen zijn, doch niemand heeft dit contract uitgeboden.
Het is wel gehaald door de mees-

te paren, alleen Ank & Lotte vonden
het na 3 klaveren blijkbaar welletjes.
Zij maakten overigens 3 klaveren +
4. Jos & Nel profiteerden hiervan en
behaalden dan ook een 100% score.
De uitslag voor de beste:
A-lijn
1. Greet & Roel met 57,29%
2/3. Aja & John met 56,77%
2/3. Wies & Hetty met 56,77%
B-lijn
1. Arna & Gerda met 63,33%
2/3. Jany & Hanny met 54,86%
2/3. Jos & Nel met 52,08%
Lid worden van deze donderdagochtendclub? Wij zoeken gezellige bridgers voor het nieuwe seizoen. Wij
helpen iedereen en spelen in twee
lijnen, alle bridgers zijn van harte
welkom. Bel onze secretaris telefoon
0297-564729 of kom gewoon een
keer kijken in het Buurtnest aan de
Arthur van Schendellaan.

Danscentrum Colijn trekt hiphop/
breakdance specialist aan
Regio - Het docententeam van
Danscentrum Colijn wordt met ingang van september versterkt met
een hiphop en breakdance specialist. Shailesh Panday heeft al een
naam opgebouwd in de breakdance
en hiphop wereld en heeft veel ervaring met het lesgeven aan kinderen
en tieners. De donderdag zal volledig in het teken staan van deze ei-

gentijdse en superleuke dansvorm.
Het cursusaanbod omvat breakdancelessen voor kids tussen de 8 en
12 jaar, hiphoplessen voor kids tussen de 8 en 12 jaar en hiphoplessen
voor 12-16 jaar.
Om iedereen die dat wil gelegenheid te geven kennis te maken met
de nieuwe docent en deze coole
dansvorm, organiseert het danscen-

trum op zondag 19 juni tussen 15 en
18 uur workshops voor de verschillende onderdelen en leeftijden. De
workshopdag is gratis maar er moet
wel even voor worden ingeschreven, zodat het aantal deelnemers
overzichtelijk blijft. Opgeven via info@dansenpartycentrumcolijn.nl.
Meer info: www.dansenpartycentrumcolijn.nl

Fietsen voor het goede doel
met Stichting Dorpentocht
Regio - Op zondag 5 juni 2016 organiseert Stichting Dorpentocht opnieuw haar overbekende jaarlijkse fietstocht voor het hele gezin en
de sportieve fietser. Dit jaar voor
de 39e maal en uiteraard is ook dit
jaar de financiële opbrengst van de
dag weer voor een Goed Doel. Het
Goede Doel van dit jaar is Stichting SAM, dolfijntherapie. Stichting
SAM verzorgt een dolfijn interactief
programma in samenwerking met
het Dolfinarium te Harderwijk. De
doelgroepen zijn kinderen met het
Downsyndroom, autistische stoornissen en aanverwante syndromen,
mogelijk in combinatie met spraaken taal stoornissen. De interactieve
sessies met dolfijnen zijn een aangepaste vorm van gedragstherapie
waarbij de dolfijn zowel coach als
beloning is. De Dorpentocht 2016
kent net als voorgaande jaren weer
twee afstanden; de traditionele afstand is natuurlijk de 55 kilometer;
de korte route is circa 35 kilometer.
Maar het maakt niet zoveel uit welke afstand u fietst, het is veel belangrijker dat u fietst. Want alleen

dan kunt u weer genieten van een
gezellige dag tijdens een zorgvuldig
voorbereide fietstocht in een sportieve setting en dit alles ten behoeve van het Goede Doel.

op uw deelnemerskaart. De letters
vormen samen het codewoord van
de dag en dit woord heeft zoals altijd te maken met het Goede Doel,
nu Stichting SAM.

Startposten
De startposten liggen dit jaar in:
Aalsmeer, Amstelveen, De Hoef,
Hoofddorp, Kudelstaart, Nieuwveen
en Uithoorn. Onderaan dit artikel en
op de website www.dorpentocht.net
zijn de exacte adressen en afstanden vermeld. Bij veel van deze startplaatsen zijn voldoende parkeerplaatsen voor het geval u er voor
kiest met de auto naar de start te
komen. Behalve de zeven startplaatsen zijn er onderweg ook twee controleposten. Bij meerdere posten is
het mogelijk om iets te eten en/of
te drinken. In de routebeschrijving
zijn deze plaatsen duidelijk aangegeven. U kunt ook bij een andere
langs de route gelegen horeca gelegenheid iets nuttigen of gewoon op
een bankje of in het gras uw eigen
lunch gebruiken. Bij elke post ontvangt u een stempel met een letter

Organisatie
De Dorpentocht staat al lang bekend om de goede organisatie en
brengt u langs de meest schitterende plekken in de omgeving. En zoals
u gewend bent ieder jaar een andere route. De Stichting Dorpentocht
steekt elk jaar veel tijd en moeite in
het vinden van fietspaden waar u
nog niet eerder geweest bent.
En na afloop van uw fietstocht ontvangt u zoals gebruikelijk natuurlijk het fel begeerde erelint. Deze
fraai uitgevoerde herinnering is uw
bewijs van deelname. Er zijn fietsers die intussen alle 38 voorgaande exemplaren hebben verzameld.
De kosten van deelname zijn nog
steeds 4,50 (op de dag van de
tocht), maar u betaalt slechts 3,50
als u vooraf bij één van de voorverkoopadressen een deelnemerskaart aanschaft (zie onder). En wederom is er weer de mogelijkheid
een deelnemerskaart via de website www.dorpentocht.net te bestellen. Dan betaalt u 4,00 (inclusief verzendkosten). Dit jaar bestaat de Rabobank Regio Schiphol
100 jaar. Om dit te vieren heeft de
Rabobank in overleg met Stichting
Dorpentocht, haar rekeninghouders
gevraagd met De Dorpentocht 2016
mee te fietsen. Voor ALLE aan de
Dorpentocht deelnemende fietsers
heeft de Rabobank een extra attentie en een lekkernij op de route. De
hoofd-startpost is net als vorig jaar
in het gebouw het Keizer Karel College aan Elegast 5 te Amstelveen.
Graag treffen wij u op zondag 5 juni a.s. daar of op één van de andere startposten.

nen. Door wat afgelastingen in februari en maart stonden de afgelopen week drie wedstrijden op het
programma.

Op de foto vlnr: Adlain Hoogvliets,
Vera Verweij, Isa Kroon, Jessica Hamenyimana, Natasja Borgstede,
Anouk Hameetman, Iris van der Hoeven, Noëlle Kroon, Floor Piena, Debora Meijers. Op voorgrond: Suzanne Pijper, Leticia de Sa, Anne van den
Beitel en Maxime Roelvink. Liggend
trainers/coaches William Roelvink,
Rob Borgstede en Peter Pijper.

Startplaatsen
- Aalsmeer (35 + 55 km)
Rabobank, Stationsweg 8
- Amstelveen (35 + 55 km)
Keizer Karel College, Elegast 5
- De Hoef (alleen 55 km)
Restaurant “De Strooppot”,
Oostzijde 42
- Hoofddorp (alleen 55 km)
Graan voor Visch t.o. nr. 14901
- Kudelstaart * (35 + 55 km)
Fort “Kudelstaart”,
Kudelstaartseweg 96
- Nieuwveen * (35 + 55 km)
Kruising Blokland / Achterweg
- Uithoorn (35 + 55 km)
Uithoornse Wieler Trainings Club
“UWTC”, Europarei 3
* Beperkte parkeermogelijkheden
Voorverkoop
Voorverkoop is van zaterdag 21 mei
2016 tot en met vrijdag 3 juni 2016
bij onderstaande adressen.
- Boekhandel Mondria BV,
De Lindeboom 11,
3641 EX Mijdrecht
- Bruna Aalsmeer, Zijdstraat 45,
1431 EA Aalsmeer
- Van Hilten’s Kantoorinstallaties,
Wilhelminakade 41/43,
1421 AB Uithoorn
- Bruna Amstelveen, Groenhof 118
1186 EX Amstelveen
- Bruna Hoofddorp,
Markenburg 73,
2135 DS Hoofddorp
Prijzen (per deelnemerskaart)
In de voorverkoop is het tarief 3,50.
Het tarief voor bestellen via de website www.dorpentocht.net is 4,00
(inclusief verzendkosten). Op de
dag van de tocht is het tarief 4,50.
Starttijd:
Er kan gestart worden vanaf 9:30
uur tot 14.00 uur. Alle posten sluiten
uiterlijk 18.00 uur.
Meer informatie
Kijkt u op onze website www.dorpentocht.net. Of stel uw vraag per
e-mail op info@dorpentocht.net.
Like ons op facebook: www.facebook.com/Dorpentocht.

Open dag Kanovereniging
De Ronde Venen
Vinkeveen- Nu de temperatuur van
het water weer warmer wordt lokt
een kanotocht op de fraaie Vinkeveense Plassen. Vrijwel iedereen
kan zich in een kano voortbewegen.
Rank en geruisloos, het gezicht gericht op de horizon glijdt de kanovaarder door slootjes en plassen.
Voor alle mensen die nog nooit eerder in een kano licht en rank over
het water hebben gescheerd organiseert de kanoclub een open dag.
Bij uitstek de gelegenheid om eens
de peddel te hanteren. Op zaterdag
4 juni a.s. van 10.00 uur tot 16.00
uur organiseert de kanovereniging
een open dag op haar terrein aan
de Herenweg 196 in Vinkeveen (tegenover de Fort garage). Iedereen
kan kennismaken met de verschillende facetten van de kanosport. De
kanosport is prima geschikt voor de
recreatieve sportbeoefenaar waar
de gezelligheid een grote rol speelt.
Tijdens de open dag wordt er allerlei informatie gegeven over de kanosport in het algemeen en de Kanovereniging De Ronde Venen in
het bijzonder. Diverse fotomappen geven een indruk wat er allemaal te beleven valt binnen de vereniging. Ook is er in de botenloods
goed te zien welke typen kajaks er
zijn. Als beginnend kanovaarder is
het kiezen van het juiste materiaal
best moeilijk. Ook hierbij kunnen de
leden de nodige toelichting geven.
De gehele dag is er een 2e hands
markt waar kanospullen te koop
worden aangeboden. Door diverse
leden worden er overtollige spullen
aangeboden en ook niet leden kunnen hier terecht voor het verkopen
van kano’s. Door de kanovereniging
is een overzicht gemaakt van de
nieuwe kanoroutes in de gemeente
De Ronde Venen en hierbij is goed

te zien welke routes nieuw zijn en
waar met name gebieden ontsloten
worden die alleen voor kano’s toegankelijk zijn.
Proefvaren
Alle bezoekers jong en oud kunnen
een stukje proefvaren in een aantal
stabiele kano’s die hiervoor ter beschikking staan. Voor de enthousiaste beginners die zich als nieuw lid
aanmelden wordt er in juni een speciale beginnerscursus gegeven op
de woensdagavonden. Door de begeleiding van ervaren leden wordt
je begeleid bij het in- en uitstappen
van de kano. Tijdens het varen krijg
je tips hoe je je peddel moet vasthouden en om rechtuit te varen
Waarom kanoën?
Varen in een klein wankel bootje
lijkt op het eerste gezicht een beetje
mal maar als je eenmaal de smaak
te pakken hebt dan wil je niets anders. Kanoën is een hele brede sport
als echte wedstrijd sport of puur
als sportieve recreatieve bezigheid.
Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om op verschillende manieren te varen. Denk aan wildwatervaren of op zee en in de avond op
de stille Vinkeveense Plassen. Daarvoor zijn allemaal verschillende typen kano’s ontwikkeld. Ook is geen
enkele andere boot zo makkelijk te
vervoeren als de kano. Met de kano op de dakdrager van je auto en
je rijdt naar een heel ander watergebied om daar nieuwe ervaringen
op te doen. Wij zijn enthousiast en
hopen dat op u over te brengen. U
kunt ook de website bekijken voor
meer informatie: www.kvdrv..nl en
natuurlijk op facebook : kano vereniging de ronde venen of voor telefonische inlichtingen 06 46 47 28 08.

Inschrijven voor TVM Bar
Open 2016
Mijdrecht - Traditiegetrouw organiseert Tennis Vereniging Mijdrecht
weer haar open toernooi. Dit vindt
plaats van 18 t/m 26 juni en is toegankelijk voor alle tennisspelers. Er
worden zoveel mogelijk wedstrijden
in poules ingedeeld en het enkelspel (15+ en 35+) wordt op actuele rating gespeeld. Daarmee heeft
men altijd een tegenstander van
gelijkwaardige speelsterkte. T.V.M.
viert dit jaar haar 50-jarig jubileum
en het toernooi zal dan ook in het
teken van deze mijlpaal staan. TVM
Bar Open is een sportief aantrekkelijk, maar ook gezellig toernooi
waarbij de commissieleden niet alleen zorgen voor een goed wedstrijdverloop maar ook voor vele activiteiten rond de banen. Inschrijven voor het toernooi kan tot en met

6 juni via toernooiklapper of via de
TVM website www.tvm-mijdrecht.nl.
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Traditionele afsluiting
geslaagd
Mijdrecht - Donderdagavond werd
in eendrachtige samenwerking het
seizoen afgesloten door de selectie van het eerste elftal van Argon
en het Mijdrechtse G-team. Na het
maken van enkele kampioensfoto’s
door de selectie (het mooie resultaat
van de promotie naar de Hoofdklasse moet natuurlijk vastgelegd worden voor het nageslacht) werden
onderlinge wedstrijdjes gespeeld,
uiteraard afgesloten met een heuse penalty parade. Menig mooie inzet werd afgewisseld door een misser vanwege de spanning, maar bovenal bleek weer de goede onderlinge band binnen Argon tussen de
spelers van de selectie en hun vaste supporters tussen de voetballers
en voetbalsters van het G-team. Een

band, die volgend seizoen zo mogelijk nog beter zal gaan worden omdat de spelers op toerbeurt de training voor het G-team zullen gaan
verzorgen. Een mooi initiatief wat
prima past binnen de maatschappelijke binding waar Argon ook voor
staat. Na afloop werd in het clubhuis in gezellige sfeer het seizoen
door de volledige selectie van een
en twee met daartussen nog een
enkele G-voetballer met avondpermissie op passende wijze afgesloten, de spelers kunnen gaan genieten van een vakantie tot de voorbereiding op het unieke eerste seizoen in de Hoofdklasse van start zal
gaan, de competitie start al op zaterdag 20 augustus. Foto: sportinbeeld.com

Successen voor
Judoschool Blaauw

Afsluitend Junior Senior
toernooi bij Atalante
Vinkeveen - De jeugdafdeling van
Atalante heeft het seizoen bij de A,
B en C jeugd afgesloten met een Junior-Senior toernooi. In dit toernooi
wordt een A,B,C jeugdspeler gekoppeld aan een senior speler van
Atalante (of Unitas). Met zijn 2-en

spelen ze dan op een half veld tegen andere koppels. Dit jaar was
het unieke aantal van wel 36 teams
gevormd. Een heel gezellig en mooi
toernooi, waarbij het niet ging om
de winst, maar vooral om de jeugdleden lekker te laten ballen!

Wilnis – Op zaterdag 21 mei zijn
er 3 judoka’s naar het Omringtoernooi in Goorn gegaan en op zondag 22 mei hebben er 14 judoka´s
meegedaan aan het Amsterdam Judo Event. Bij het Omringtoernooi deden de 3 broers Haarman mee. Als
eerste moest Joep Haarman draaien
in een poule met 5 deelnemers. Hij
wist 5 wedstrijden te winnen maar
verloor helaas een wedstrijd. Hierdoor werd hij knap 2e in zijn poule. Zijn broer Tijn was ingedeeld in
een poule van 6 en wist in deze poule al zijn wedstrijden op een ippon
te winnen waardoor hij overtuigend
eerste werd in zijn poule. Als laatste
kwam Luuk Haarman in actie. Ook
hij was ingedeeld in een poule van
6 deelnemers. Van de 5 wedstrijden
verloor hij 2 wedstrijden nipt en won
de andere 3 wedstrijden. Hierdoor
eindigde hij als derde in zijn poule.
Op zondag deden de 14 judoka´s
van Judoschool Blaauw het ook
goed bij het Amsterdam Judo event.

Amy Dekkers, Amber de Groot en
Luuk Haarman wisten al hun wedstrijden op een ippon te winnen en
waren overduidelijk de beste in hun
poule. Voor Quincy Donkervoort
was het spannender in zijn poule.
Hij verloor een wedstrijd maar dat
was ook het geval bij een andere judoka in zijn poule. Beide judoka´s
stonden op de eerste plek in hun
poule. Doordat Quincy minder judopunten had gehaald werd hij helaas net geen eerste. De volgende
deelnemers van Judoschool Blaauw
werden eerste: Amber de Groot,
Amy Dekkers, Emma Zeilstra, Kyan van der Toorren, Luuk Haarman,
Tijn Haarman. De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede: Evi Millenaar, Ilyas farah, Niels Knol, Quincy Donkervoort
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden derde:
Alexandros Tsamitros, Joep Haarman, Kyros Tsamitros, Roan van der
Burch

Atlantis E4 kan zich opmaken
voor de kampioenswedstrijd
Mijdrecht - Op zaterdag 21 mei
moest Atlantis E4 het in een uitwedstrijd opnemen tegen VZOD E2. Atlantis E4, bestaande uit Bram van
der Tang, Amber van Es, Sofie Verwer en Tessa Schuurman, begon afwachtend aan de wedstrijd. Ze lieten VZOD rustig de bal rond spelen.
Maar kansen ontstonden er niet,
omdat er goed verdedigd werd. In
de loop van het eerste kwart begon
Atlantis meer initiatief te tonen. De
bal werd makkelijker onderschept,
waarna er rustig een aanval opgezet kon worden. Na een paar goede kansen wist Tessa de score te
openen. De daaropvolgende aanval werd rustig opgezet. Amber nam
de aangeef positie in waarna Sofie
een doorloopbal kon scoren. Ook

Acrogymmers doen het
goed bij halve finale
Mijdrecht - Afgelopen weekeinde
werden er in Zwolle de halve landelijke finales acrogym afgewerkt,
voor het D, E en C-niveau. Drie
teams van GVM’79 hadden zich weten te plaatsen, wat al een prestatie opzich is. Bente, Janneke en Anne (e-junioren) mochten het spits
afbijten. De dames waren zeer ontspannen en lieten een prima oefening zien. Een hele mooie handstand en een hele hoge streksprong
van de basket. De jury beloonde de
oefening met 22,8 pnt en zij werden
hiermee 10e. Het drietal Indy, Laura en Lisanne (zie foto) waren in de
middag aan de beurt bij de D-senioren. Ook zij lieten de beste oefening
zien die ze dit jaar hebben gedraaid.
Een mooie choreografie en stabiele elementen. In het sterke deelnemersveld van 18 teams hebben deze dames het prima gedaan voor het
eerste jaar dat zij samen zijn. De oefening kreeg 24,6 pnt en zij werden
hiermee 12e. De volgende dag waren het Shelly, Sterre en Pibbe die in
het C-niveau 2 oefeningen mochten
laten zien. Als eerste de tempo-oefening, waar de dames lekker strak

dansten en 2 mooie streksalto’s lieten zien. Helaas was de dubbele
draai niet helemaal rond, waardoor
zij een speciale vereiste misten. Dit
had direct 1,0 pnt aftrek tot gevolg.
De meiden herpakten zich goed en
waren erop gebrand een uitstekende balansoefening neer te zetten. En
dat deden ze! Een mooi afgewerkte
balansoefening werd getoond aan
de jury, die de oefening dan ook met
25,250 pnt beloonde. In totaal behaalde dit drietal 48,900 pnt wat hen
op de 23ste plaats bracht. Ook deze
meiden mogen trots op zichzelf zijn,
want in dit acrogym-geweld hebben
zij zich toch prima staande weten te
houden. De komende weken wordt
er in gymzaal de Brug nog hard getraind voor het Open Kampioenschap West Nederland, waar GVM
met al haar teams zal deelnemen en
tevens een groepsdemo zal tonen.
Daarnaast worden in de komende
maand de nieuwe teams voor volgend seizoen samengesteld, dus
mocht je ambitie hebben om volgend seizoen bij GVM’79 te komen
acrogymmen meld je dan snel aan
via de website of facebook.

na de rust hield Atlantis het goede
spel vast. De bal werd rustig rondgespeeld en er werden veel kansen gecreëerd. Atlantis was te gehaast bij de afwerking van de kansen, waardoor de score niet verder
opliep. In het laatste kwart van de
wedstrijd wist Bram de bal vlakbij de
korf te onderscheppen, waarna hij
wist te scoren. VZOD wist zich niet
meer te herpakken en Atlantis wist
de score uit te bouwen naar een 0-6
overwinning. Door het onverwachte verlies van koploper Thor E1 staat
er komende zaterdag 28 mei een
spannende kampioenswedstrijd op
het programma. Om 10:15 uur zal
Atlantis E4 tegen Thor E1 aantreden
waarna ze bij winst het kampioenschap kunnen vieren.

Seizoenafsluiting Argon C2 zeer geslaagd!
Mijdrecht - De Argon C2 heeft tijdens het Pinksterweekend deelgenomen aan het internationaal toernooi “Poperinge Trophy” in België.
De deelname aan dit toernooi was
voor het team ook de seizoenafsluiting van het competitiejaar. Op vrijdag 13 mei reisde het team met 16
spelers, trainer (Dennis v/d Mark)
en 5 vaders af naar het stadje Poperinge (bij Ieper). De 2e trainer (Jesse Loenen) zou later bij de groep
aansluiten omdat voor hem eerst
de kampioenswedstrijd van Argon
1 op de planning stond. Hij mocht
dan ook alleen komen als dat gelukt
was!!! De heenreis was met veel files
erg lang, maar naar later bleek zeker
de moeite waard. Het internationale
toernooi met 74 teams uit Frankrijk,
Duitsland, Nederland en België was
groots opgezet met een openingsceremonie, een penaltybokaal en
teams die aan elkaar gewaagd waren. Vooraf was afgesproken dat we
tijdens de wedstrijden sportief fanatiek zouden strijden, maar wanneer
we vrij waren het een feest mocht
zijn. Dit hadden de mannen goed
begrepen! Er werd overdag goed
gevoetbald maar ’s nachts ook zeer
weinig geslapen.
Eerste dag
De 1e dag eindigde het team door
vaak goed voetbal als 2e in de poule, wat inhield dat Argon zich voor
de 2e dag geplaatst had voor de
8ste finales. ’s Avonds laat sloot trainer Jesse van Loenen zich aan bij de
groep. Het goede nieuws dat Argon
1 de promotie naar de hoofdklasse
had behaald was overdag al doorgekomen. Maar werd met Jesse er-

bij nogmaals uitbundig gevierd. Het
werd dan ook een kort slaapnachtje... ’s Ochtends vroegen de vaders
zich af of we nog wel enige kans
zouden maken, aangezien de spelers zwaar vermoeid aan het ontbijt
zaten. Maar eenmaal op het voetbalveld bloeiden de mannen weer
op. Ze speelden een goede wedstrijd maar het lukte maar niet om
te scoren. En dus moest de winnaar
door penalty’s bepaald worden.
Hierbij ging het mis… Dit kwam
hard aan en ook de volgende wedstrijd werd verloren.

Alternatief
Omdat het vervolgens niet meer uitmaakte of we als 7e of 8ste zouden eindigen werd de laatste wedstrijd gespeeld in een alternatieve opstelling. Verdedigers werden
aanvallers en andersom, een spits
ging op doel en de kiepers werden
spits. Aanvoerder Auke was de trainer. Tijdens de wedstrijd veerde het
team weer op. Helemaal toen gelegenheidsspits Jim (normaal centraal
verdediger) 2x scoorde.
Toen volgde er een ontploffing van
vreugde en werd hij besprongen

door al zijn medespelers. Er werd
zelfs met 2 – 1 gewonnen! Hierdoor
werd het toernooi met een positieve
sfeer afgesloten.
Op de terugreis werd er goed gegeten bij de McDonald’s om vervolgens lekker in slaap te vallen op
de achterbank van de auto’s. Spelers en trainers van de C2 kijken terug op een fantastisch weekend!!
Ze bedanken “de club van 100” en
“supporters vereniging De Lijnkijkers” voor hun gulle sponsoring
waardoor het weekend mede mogelijk is gemaakt!

Van links naar rechts: Achter: Tim, Jim, Jordy, Martijn, Boaz, Pascal, Jelle, Auke en Dion. Voor: Arkelly, Lars, Stan, Mika, Mats, Tom en Joshua
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De Vinken niet zo maar doorscoren.
Nu had ook de Corvers niet zo veel
succes en daardoor kropen de Vinkeveners, wellicht langzamer dan
gewenst, richting een ruime voorsprong bij rust: Emese, Jelle, Rutger
(2x), Annick, Gideon (2x) en Mariska brachten voor de thuisploeg de
ruststand op 9-2.

Opnieuw ruime winst voor De Vinken
Vinkeveen - In de laatste thuiswedstrijd van de veldcompetitie trof
De Vinken het onderaan ploeterende De Corvers.
Voor De Vinken stond er niets meer
op het spel. De Hilversummers hadden bij winst nog zicht op behoud.

Hoe anders zou het voor de bezoekers lopen…
Simpel op voorsprong
Trainer-coach Hans van Dasler zette
in de aanval zijn vaste kwartet: aanvoerster Annick Stokhof met Maris-

Groep 7/8 de Pijlstaart
naar finale schoolvoetbal
Vinkeveen – 20 jaar was het geleden dat een team van De Pijlstaartschool in Vinkeveen kampioen was geworden bij het schoolvoetbal. Woensdag 30 maart mocht
team Pijlstaart groep 7/8 zich kam-

pioen schoolvoetbal van De Ronde Venen noemen. Met dit kampioenschap mochten ze woensdag 18
mei afreizen naar Huizen om daar
de Rayon Finale te voetballen. Bij
Sportpark De Wolfskamer waren 16

De Vinken 4 veldkampioen
Vinkeveen - De ‘oudjes’ van korfbalvereniging De Vinken konden afgelopen zaterdag bij winst kampioen worden. Maar dan moest wel
eerst VZOD 4 verslagen worden. De
wedstrijd stond onder leiding van
Kelvin Hoogeboom en hij floot een
verdienstelijke wedstrijd. De Vinken begon sterk aan de wedstrijd
en kreeg via Marcel een strafworp
mee, die door Bart verzilverd werd:
1-0. Daarna een doorloopbal van
Thera en de stand ging naar 2-0.
De zeer goed spelende Jimmy knalde van afstand raak: 3-0. VZOD kon
vervolgens de score naar 3-2 brengen. Maar De Vinken was duidelijk
de betere ploeg en ging weer over
tot de orde van de dag en dat was
scoren. Een vrije bal van Bart en een
doorloopbal van Jimmy zorgden dat
de stand 5-2 werd. De onnavolgbare
Jimmy snelde alweer langs zijn directe tegenstander en scoorde 6-2.
De Vinken walste over de tegenstanders heen en Bart en Marcel produceerden allebei een afstandsschot,

8-2. Een afstandsschot van Jimmy
en een zelf verdiende strafworp tilden de stand naar 10-2, aanvoerder
Johan mocht de stip benutten. Een
zuiver schot van Marcel, een kansje onder de korf van Jimmy en van
Thera en Miranda een doorloopbal,
en de stand was 14-4. Het slotakkoord van de eerste helft kwam met
een geweldige pass uit het verdedigingsvak op de vrijstaande Jimmy;
tussen twee tegenstanders in kon
hij de korf vinden en scoren: 15-4
Een doorloopbal van Jimmy en afstandsschoten van Thera en Reni
leverden een 18-4tussen stand op.
Mooie aanvallen in het vak met
aanvoerder Johan, kregen een vervolg. Jimmy kreeg terecht een strafworp mee, die werd benut door Johan. Eerder mocht Jimmy al aanleggen voor een afstandstreffer: 20-4.
De Vinken liet de teugels wat vieren
en VZOD kon weer wat terug doen.
Als je in twee jaar tijd drie keer kampioen wordt en een keer de tweede plek pakt, ben je een ware kam-

ka Meulstee, Rutger Woud en Mark
de Haan. In de verdediging begonnen als gebruikelijk Emese Kroon,
Dorien Verbruggen, Gideon Leeflang en Jelle Mul. Al in de eerste
minuut was het raak (1-0 Mariska). Ondanks de vele kansen kon
jongens- en 16 meisjeskampioenen
van de groepen 7 en 8 uit de regio’s,
die globaal liggen tussen Lelystad
en Veenendaal, aanwezig. De wedstrijd begon om 14.00 uur. Er waren vier poules die op verschillende velden tegen elkaar streden. De
eerste wedstrijd was niet best, de
mannen moesten er nog even inkomen. Binnen een minuut kregen
zij het eerste doelpunt tegen, niet
veel later volgde een tweede doel-

pioen. Dit kampioenschap kreeg
nog meer glans door de laatste treffers van de dag: Jimmy, Thera, Johan en Miranda scoorden alle vier

roet in het eten te gooien, maar een
pauze met een bingospel in de kantine van HSV ’69 was het goed toeven. Gelukkig trok de bui snel over
en konden we om 16.00 uur afsluiten met een toernooi, waarin de
meegenomen vrienden hun geleerde vaardigheden konden uitproberen. Dit leverde een aantal leuke wedstrijden op met enthousiaste kinderen. Als afsluiting kregen

punt. Helaas lukte het niet om het
doel van de tegenstander te vinden.
Dit was de tweede wedstrijd wel
anders. Na wat omzettingen door
coach Duncan van Senten lukte het
om de tegenstander met 4-0 te verslaan. Na 3 minuten wist Roan al
twee keer te scoren, in de veertiende minuut wist Roan hier 3-0 van te
maken. Na een mooie voorzet in de
laatste seconde wist Hero het doelpuntensaldo naar een mooie 4-0
te brengen. Het verlies van de eerste wedstrijd was snel vergeten. De
laatste wedstrijd werd om 16.00 uur
gespeeld. Na een mooie 2-0 voor
kwam de tegenstander terug. Toch
lukte het Roan om de 2-2 om te zetten naar een 3-2. Tot de laatste seconde, de tegenstander wist door
te breken en te scoren. De scheidsrechter noteerde een 3-3 en floot de
wedstrijd af. Helaas was een eerste plaats in de poule voor team
Pijlstaart niet meer haalbaar. Team
Pijlstaart verliet het veld met een
2e plaats in de poule. De aanwezige ouders worden bedankt voor de
support, de coaches voor hun bijdrage en de jongens uiteraard voor
hun mooie spel. Volgend jaar doen
de jongens uit groep 7 het gewoon
nog een keer over!
een mooi doelpunt en het kampioenschap werd terecht binnen gehengeld. 24-9: een duidelijke overwinning.

Op de foto, v.l.n.r. staand: Miranda Smits, Diana van Dasler, Sonja den Ambtman, Peter van Asselen, Wilma Hoogendoorn, Reni Lommers en Thera Huizinga. V.l.n.r. zittend: Jimmy de Koning, Bart Verlaan, Johan Kroon en Marcel
SintNicolaas.

Wilnis - Al enige tijd hing degradatiedreiging voor het naar de eerste
klasse gepromoveerde CSW in de
lucht. Het lukte de ploeg uit Wilnis
nog wel om de laatste competitiewedstrijden boven de streep van directe degradatie te blijven maar na
het 2-1 verlies tegen Forumsport
op de laatste competitiedag moest
degradatie in een play off met Valken’68 en WV HEDW afgewend
worden. In de eerste thuiswedstrijd
vorige week dinsdag kwam CSW
stootkracht tekort om de 3 punten
binnen te slepen. Door het verlies
stond het daarom afgelopen zaterdag met de rug tegen de muur en
moest er van WV HEDW gewonnen worden. Na een 1-0 achterstand wist de ploeg uit Wilnis nog
op gelijke hoogte te komen, maar
door zwak verdedigend optreden in
het centrum riep CSW het lot over
zich af en kon de ploeg uit Amsterdam zomaar in vrije scoringspositie
komen. Keeper Wens was kansloos
en het doek was gevallen. Uiteinde-

de ruim 25 introducees een oorkonde. Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers was deze middag zeer
geslaagd. HSV ’69 heeft altijd een
plaatsje vrij voor nieuwe leden. Met
name meisjes en of jongens vanaf
7 jaar zijn welkom bij de handbal.
Lijkt handbal je leuk? Kom eens een
keertje meetrainen, geheel vrijblijvend. De gegevens vind je op de site
www.hsv69.nl. Wist u dat er bij HSV

lijk werd het 3-1 en CSW keert daarom volgend seizoen weer teug naar
de klasse waarin ze vorig jaar nog
zo glorieus kampioen werden. Het
leek er met een middenmoot positie in de eerste seizoenshelft niet
naar uit te zien, maar blessure pech
van bepalende spelers en een periode in de 2e seizoenshelft waarin CSW tegen opeenvolgende sterke tegenstanders geen punten wist
te behalen, heeft het vertrouwen in
eigen kunnen geknakt. Interimtrainer Mark Kranendonk heeft het zijn
team niet meer kunnen doen hervinden en vanuit de groep klonken
er ook kritische geluiden over de
inzet van enkele youngsters waarvan een enkeling in de laatst beslissende wedstrijd onbezweet het veld
leek te verlaten. Voor trainer Anthony Servinus volgend jaar de uitdaging om bij CSW de spirit die de
ploeg zo kenmerkte er weer in te
brengen en het team weer naar succes te leiden.
Foto: sportinbeeld.com

De Vinken D1 kampioen
Vinkeveen - Zaterdag 21 mei was
de op een na laatste wedstrijd voor
De Vinken D1 in de voorjaarscompetitie. Van tevoren was al bekend
dat de Vinkeveense pupillen aan
een punt uit de laatste twee wedstrijden genoeg hebben om kampioen te worden. Deze zaterdag
ging de Vinkeveense jeugd we naar
Maarssen, waar OVVO D2 op hen
wachtte. Een tegenstander waar het
VinkenJumboteam thuis ruim van
had gewonnen. In het eerste kwart
van de wedstrijd liep het niet zoals
het moest gaan en was bedacht. De
Vinken en OVVO creëerden ongeveer net zoveel kansen, maar OVVO speelde wat feller en was sneller. Bij De Vinken ging het net even
te traag. De eerste aanval bestond
naast Bud van der Vliet en Joas
Leeflang ook uit Sifra Kroon en Jiske van der Schaft. De tegenstander
rook de mogelijkheden en scoorde in het eerste kwart twee maal. In
het tweede kwart een verse aanval
die bestond uit Tessa Stoof, Nieko
Dankelman, Timo Honig en Isabelle
van der Horst ging het wel iets beter. Vlak voor de rust komt De Vinken iets dichterbij als Tessa met een
afstandsschot de stand naar 2-1
brengt.
Stoom
Na de rust komt De Vinken op

Succesvol vriendjes- en vriendinnetjestoernooi bij HSV ‘69
De Hoef - Op 18 mei jl. werd het
jaarlijkse vriendjes- en vriendinnetjestoernooi voor de handbal georganiseerd in De Hoef. Er was een
hoge opkomst! Veel introducees van
kinderen uit De Ronde Venen. Om
14.30 uur na het welkom gingen de
kinderen in groepjes het handbalveld op om met spel diverse handbaltechnieken onder de knie te krijgen. Een fikse regenbui probeerde

Periodes
Na de pauze mocht Emese Kroon
een stip verzilveren en Mariska,
Rutger en Gideon scoorden elk hun
derde doelpunt. Het leverde in de
eerste periode na rust een 13-2 tussenstand op. De Corvers leek rijp
voor de slacht maar richtte zich toch
nog op. In de volgende tien minuten
kwam Hilversum terug tot 13-7. Mariska (2x), Dorien en Emese knalden
daarna echter elke Gooise hoop definitief de grond in. Op 17-7 mocht
De Corvers nog twee maal tegenscoren, zodat met 17-9 de winst in
Vinkeveen bleef.
Volgende week speelt De Vinken
haar laatste competitiewedstrijd van
seizoen 15-16 tegen de nummer 2
Fortissimo in IJsselstein.

Degradatie voor CSW

stoom. Het balbezit gaat aanmerkelijk omhoog. Ballen worden iets
sneller gespeeld, aanvallen duren
wat langer, er wordt wat meer geschoten. En dan gaat het opeens
snel. OVVO doet nog wel haar best,
maar een afstandsschot van Bud,
een strafworp van Sanne Stoof en
een prachtige dieptebal van Joas op
Bud worden goed afgerond. Dan is
het opeens 2-4.
In het vierde kwart zet De Vinken ook haar geheime wapen Roos
Samsom in. Zij scoort direct en het
is dan 2-5. Daarna is het Isabel, die
langs haar tegenstandster schiet en
de doorloopbal benut: het is 2-6.
Dit doelpunt is amper genoteerd als
het volgende al weer komt. Het is
Nieko die een afstandsschot benut:
2-7. In de volgende aanval is het opnieuw Roos. Achter de korf staat zij
vrij, wordt aangespeeld door Tiemo,
en scoort. Het is dan 2-8, OVVO laat
de moed zakken en buigt het hoofd.
De Vinken speelt nu alles goed uit.
Het mooiste doelpunt komt echter
als toetje aan het einde van de wedstrijd. Nieko speelt de bal vanaf de
middellijn naar de korf, de bal wordt
aangegeven als een doorloopbal, Nieko zweeft door de lucht en
schiet de bal in deze beweging. Met
de einduitslag 2-9 is voor de Vinkeveense pupillen het kampioenschap
al voor de laatste wedstrijd binnen.

geen wachtlijsten zijn, en dat we elke week competitie spelen. Wist u
dat het gezellig is om bij een kleine
vereniging te sporten en dat we het
jaar afsluiten met een sport en spel
weekend voor de jeugd? Wist u dat
we de enige handbalvereniging in
De Ronde Venen zijn en dat handballen bij HSV helemaal niet duur
is? Kom daarom eens meetrainen.
Voor vragen kun je terecht bij Lyanne@van-Loenen.net.

De Vries wint tweemaal brons
bij wereldbeker Oostende
Vinkeveen - Handbiker Tim de
Vries uit Vinkeveen kijkt terug op
een succesvolle wereldbekerwedstrijd in het weekend van 20, 21 en
22 mei in Oostende. Met tweemaal
een podiumplaats ziet het er goed
uit voor de Paralympische Spelen in
Rio 2016. Het is de laatste keer dat
De Vries zich op internationaal niveau kon meten met de concurrentie voordat de Paralympische Spelen
in Rio van start gaan. Vrijdag startte
Tim de Vries met zijn nieuwe handbike als één van de eersten tijdens
de tijdrit met als doel om minimaal
een podiumplaats te rijden. “Ik voelde me goed en ben tevreden over
de manier waarop ik deze tijdrit gereden heb. Dat geeft veel vertrou-

wen.” Aldus de Vinkevener. Met een
tijd van 26 minuten en 45 seconden over 16 kilometer wist De Vries
een bronzen medaille veilig te stellen. Voor hem eindigden de Italiaan
Alessandro Zanardi (zilver) en Jetze Plat (goud). Een dag later stond
de wegwedstrijd op het programma.
Op hetzelfde parcours als de tijdrit maakten elf handbikers onderling uit wie voor de podiumplaatsen
mocht strijden. Zeven rondes met in
totaal 56 kilometer op een bochtig
parcours in Oostende met een behoorlijke bries en prettige zon. Na
twee rondes ging De Vries er samen met Zanardi vandoor en wisten ze bijna een minuut voorsprong
te krijgen op de achtervolgers. In

de voorlaatste ronde was de kopgroep bepaald met De Vries, Plat,
Zanardi en Sanchez. Een race waarin De Vries dominant was eindigde
in een eindsprint op de laatste kilometer. In die eindsprint wist Zanardi
te winnen, werd Plat tweede en De
Vries eindigde voor de tweede keer
dat weekend op de derde plaats. Al
met al een goed weekend voor De
Vries waarin hij tweemaal een bronzen medaille wist te pakken en met
het oog op de Paralympische Spelen te Rio in september een goede
slag heeft geslagen voor definitieve
plaatsing. De Vries verwacht de komende weken definitief te horen van
de KNWU of hij geplaatst is voor de
Paralympics in Rio.
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TENNIS VERENIGING MIJDRECHT
VIERDE HET 50-JARIG BESTAAN!
Mijdrecht - De dag werd geopend met een clinic voor jong en
oud, georganiseerd door Challenge Tennis Organisatie, met medewerking van niemand minder dan
voormalig nummer 11 op de wereldranglijst, Sjeng Schalken. Sjeng
werd hierbij geholpen door de trainers van CTO en Carmen van Poelgeest, regerend Nederlands kampioen t/m 14 en Kim Hansen, in
2014 Nederlands kampioen t/m
12 en de Nederlandse topper Serinho Wijdenbosch. Tijdens de clinic werden diverse onderdelen van
het tennisspel onder handen genomen en kon men ook tegen Sjeng
Schalken zijn/haar geluk bedroeven. Duidelijk werd dat ondanks
enige mooie ballen van de deelnemers aan de clinic, Sjeng nog
steeds niet te verslaan is!
Geproost
Aansluitend werd om 17:30 uur
geproost op het 50-jarig bestaan
door onder meer de voorzitter van
TVM, Pieter Voorwinden, de voorzitter districtsraad regio Utrecht,
Rob Mooiman en Janneke Stoeltie, districtsraadslid Breedtetennis,
maar vooral bekend als bondsgedelegeerde bij de vele Open Tennis Toernooien die er al jarenlang
in de Ronde Venen worden georganiseerd.
Tijdens het buffet waar maar liefst
150 man aan deelnamen, georganiseerd door TVM Bar, was het een
lust voor het oog – en zo hoort het
ook bij het vieren van een jubileum
– dat vele oud-leden elkaar na vele
jaren weer terugzagen op het tennispark. Anekdotes uit 50 jaar historie, downs en ups en vele mooie
verhalen werden uitgewisseld.
Muziek
Gedurende het buffet werd de
muzikale omlijsting van deze dag
zachtjes ingezet door ‘Drive-In
PARTi XL’, om vervolgens in alle hevigheid los te barsten, nadat Toine,
PJ en Sander van ‘Helemaal Top’
het podium betraden. In al het daverend feestgedruis, dat duurde tot
in de kleine uurtjes, kwamen zelfs
competitie-spelers van onze buren,
Tennisvereniging De Ronde Vener,
met hun tegenstanders van T.V.
Cromwijck uit Woerden langs om
mee te feesten. Het bleef op het
tennispark nog lang onrustig, gezellig, vrolijk en feestelijk.
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Techniekweek OBS De Eendracht
Mijdrecht - Door de hele school heen werkt gewerkt aan techniek: van groep 1 t/m 8 hebben
de leerlingen een week lang gewerkt aan allerlei vormen van techniek. Daarbij werd natuurlijk
gebruik gemaakt van de methode Natuniek, een
lesmethode natuur en techniek voor groep 3 tot
en met 8 van het basisonderwijs. De kinderen van
groep 5 gingen tijdens de techniekweek ‘stevige constructies’ maken. Ze bouwden een knik-

ker-achtbaan of een hoge toren. Eerst maakten
zij een ontwerptekening en dachten na, hoe je
van papier, sterke onderdelen voor het bouwwerk
kon maken. Tijdens het bouwen moesten ze goed
samenwerken. Ook werd het op stevigheid getest
en uiteindelijk gedemonstreerd aan hun ouders.
In groep 6 stond onder andere het thema communicatie op het les menu en werd van alles bedacht om een lamp te laten branden met behulp

van citroenzuur. De ouders hebben genoten van
het presenteren van de proefjes en het plezier
van hun kinderen om te laten zien waaraan zij zo
hard hebben gewerkt. De leerlingen doen gedurende een week proefjes en leren daarbij proefondervindelijk de theorie. Ze leren daarnaast onderzoeken, ontwerpen, presenteren en tegelijk
samenwerken. Zo haal je het beste leerresultaat
uit elke leerling.

17 Nieuwe Meerbode

• 25 mei 2016

HET ALKWIN KOLLEGE
VIERT 50 GOUDEN JAREN!

Regio - 50 jaar geleden, in 1966,
werd het Alkwin Kollege opgericht. Wat begon als dependance van het Keizer Karel College in Amstelveen, in een oude
school van een klooster, groeide
uit tot een grote school met tegenwoordig meer dan 1500 leerlingen.
De school is vernoemd naar Alcuinus, de leraar van keizer Karel
de Grote. In de beginperiode had
het Alkwin een paar klassen, maar
dat groeide gestaag. In 1968 werden een houten noodgebouw speciaal voor het Alkwin gebouwd achter een boerderij, Bandjer Masin,
bij de kruising tussen de Zijdelweg
en de spoorlijn. Er kwamen steeds
meer leerlingen. Rond 1980 waren
het er zelfs al 1100. Steeds moest er
weer een deel aan het houten noodgebouw worden gebouwd om leerlingen te kunnen herbergen. Pas in
1989, toen de boerderij al lang was
afgebroken, werd er een 'echt' stenen gebouw neergezet. Ook dit
bleek niet voldoende, want vanaf het jaar 2000 groeide het Alkwin
Kollege uit tot een school met ruim
1500 leerlingen. Daarom werden
tegen het gebouw van 1989 twee
nieuwe vleugels 'geplakt': Banaan
1 en Banaan 2. Deze namen werden gekozen omdat de twee nieuwe vleugels licht gebogen en knalgeel zijn.
Jubileum
Inmiddels is het 2016 en dus bestaat het Alkwin Kollege 50 jaar. Het
hele jaar door zijn er activiteiten gepland om dit jubileum extra glans
te geven. Zo zijn alle leerlingen samen met het personeel naar Moviepark Germany geweest en is er
een filmnacht gehouden. Op vrijdag
3 juni wordt er een groot feest voor

alle leerlingen georganiseerd in de
studio’s van Aalsmeer en in september gaat het personeel twee dagen op pad. Maar dat is nog niet alles! Op zaterdag 25 juni opent het
Alkwin Kollege haar deuren voor
oud-leerlingen en oud-collega’s om
te vieren dat de school 50 jaar bestaat. Van 16:00 uur tot 21:00 uur is
iedereen met een verleden op het
Alkwin welkom om oude bekenden te ontmoeten. Hoe vergaat het
je oude klasgenoten of oud-collega’s tegenwoordig? Werkt die lerares nog steeds op het Alkwin? Is
je beste vriend van de middelbare
school toch astronaut geworden?
Misschien is het mooiste meisje van
de klas inmiddels wél single?
Ontmoeten
Die dag zal vooral in het teken staan
van ‘ontmoeten’. Eenieder krijgt de
ruimte en de tijd om bij te praten.
Op de achtergrond wordt gezorgd
voor muziek en er zijn eetkraampjes en barretjes aanwezig om de
honger te stillen en de dorst te lessen. De school zal, verwijzend naar
het 50–jarig bestaan, goud zijn aangekleed. De dresscode is dan ook
‘Goud’, maar dat heeft een vrijblijvend karakter. Via de website www.
alkwin.nl/reunie kan men een toegangsbewijs à €12,50 bemachtigen.
Dit is inclusief twee consumpties.
Op de site staat meer informatie
over de dag zelf en er kunnen vragen gesteld worden indien er vragen zijn.
Op het Alkwin hoopt iedereen
uiteraard op een hoge opkomst van
ex-Alkwinezen en daarbij is jouw
komst ontzettend belangrijk. Koop
dus zo snel mogelijk je kaartje en
wees verzekerd van een plekje bij
het gouden jubileum van het Alkwin
Kollege.

