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Doorrijder
Wilnis - De Rondeveense politie is op zoek naar een donkere Volkswagen Caddy, die
vrijdagavond rond 18.10 uur is
doorgereden bij een aanrijding
op de Oudhuijzerweg in Wilnis. Een jongeman fietste richting Vinkeveen en werd geraakt door een bestelbus. Dit
gebeurde ter hoogte van nummer 19. De jongen kwam ten
val en is met verwondingen
naar het ziekenhuis vervoerd.
De bestuurder van de Caddy is
doorgereden. De politie vraagt
eventuele getuigen zich te melden: 0900-8844.

Mijdrecht - De renovatie van winkelcentrum de Lindeboom krijgt nu
echt al een prachtige uitstraling.
Hoewel het nog lang niet klaar is, is
deel 1 zo goed als af. Vorige week is
D reizen al
heropend, is Intertoys en boek- en
kantoorhandel Mondria zo goed als
operationeel. De Croissanterie en
Optie 1 zullen deze week of aankomende week hun duren kunnen
openen. Alleen gaat de verhuizing
van bakkerij Westerbos niet erg lekker. “ De planning was goed. Ik had
al open kunnen zijn, maar helaas, ik
heb nog steeds geen gas, water en
licht en dan begin je weinig”, aldus
Jan Westerbos. “ De mededeling die

Total loss

Senioren bridge
gaat door
De Ronde Venen - Vanwege het begin van het tennisseizoen zijn veel (middag) bridgeclubs gestopt. Zo niet de seniorensoos De Ronde Venen! De
soos bridge gaat door tot en
met de eerste woensdag van juli. Er is geen “parengeld”, slechts
een entree van 2,50 euro. Inbegrepen is een kopje thee of koffie plus een koekje, zoals gerekend wordt bij alle bridgeclubs.
De soos bridgeclub speelt in de
ruime vergaderingzaal van de
Willisstee, Pieter Joostenlaan
24, 3468 XR Wilnis op woensdagmiddag tussen 13.30 en
16.30 uur. Tijdens de soos is er
ook gelegenheid om te klaverjassen, biljarten of rummikub te
spelen - ook een leuke invulling
voor een zomermiddag. Voor alle soos onderdelen zijn 55+ers
welkom. Alleen bridgers worden
verzocht zich op tijd aan te melden. Gerard van der Meer heeft
dan ruim de tijd om iedereen in
te delen. Aanmelden bridge: Gerard van der Meer, tel 281711 of
Jenny Tonge, tel 06-21673020.

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl
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Deel 1 Lindeboom (bijna)
gereed

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Afgelopen donderdag zijn twee auto’s frontaal op elkaar gebotst op de
A.C. Verhoefweg in Mijdrecht.
Een blauwe Volkswagen Polo
reed richting Mijdrecht toen hij
in botsing kwam met een zwarte Fiat Punto, die door nog onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht was gekomen. Beide bestuurders konden een aanrijding niet meer
voorkomen. De auto’s tolden
enkele meters over het wegdek en kwamen in de berm tot
stilstand. De bestuurders waren licht gewond, maar konden
na behandeling naar huis. Hun
auto’s werden weggetakeld.

24 MEI 2017

DE

JE AL 129
IE

!

129

in een andere krant stond dat ook
mijn zaak 7 juni zou openen, helaas
dat lukt niet. Als alles nu eens mee
gaat zitten en het stroom, gas en
water wordt aangesloten dan hoop
ik rond 12 juni mijn deuren te kunnen openen. Maar houdt u deze
krant maar in de gaten”.
Het centrum ziet er nu al prachtig uit. Strakke lijnen, veel glas, het
wordt/is prachtig. Een ware aanwinst voor het dorp. Als het eerste
deel opgeleverd en heropend is (
tussen 7 en 12 juni a.s.) gaat deel
twee van start. De uitbreiding van
de Boni en de roltrap enz voor de
Action. Volgend jaar rond deze tijd
zal het geheel gereed zijn.

Huisartsenpost Woerden sluit per 1 januari

Anthonius Leidse Rijn
goed alternatief
Regio - Nu nog niet aan de orde maar met ingang van 1 januari 2018 sluiten de Huisartsenpost en
de Spoedeisende Hulp in het Zuwe
Hofpoort Ziekenhuis te Woerden hun
deuren. Vanaf die datum moet een
groot deel van de inwoners uit De
Ronde Venen in de avond, de nacht
en het weekend voor spoedeisende huisartsenzorg naar de Huisartsenpost Leidsche Rijn, gevestigd in
het St. Antonius Ziekenhuis Leid-

sche Rijn aan de Soestwetering 1
(langs de A2 achter The Wall, afslag
7). Wethouder Anco Goldhoorn van
de gemeente De Ronde Venen zegt
in een reactie ‘zwaar teleurgesteld’ te
zijn. “Het is onvoorstelbaar dat zonder enige mededeling of inspraak
de spoedzorg verdwijnt uit Woerden.
De directe huisartsenhulp wordt verder afgebroken. Dit betekent dat een
groot aantal van onze inwoners veroordeeld wordt tot alternatieven, zo-

als het ziekenhuis in Leidsche Rijn,
die heel lastig bereikbaar zijn met
het openbaar vervoer (?!). Ik steun
het idee van mijn collega in Woerden
om alles op alles te zetten om het besluit terug te draaien. Of om met alternatieven te komen voor spoedzorg
binnen een kwartier reistijd, zoals de
huisartsenpost in het AMC.” aldus de
wethouder. Maar is Leidse Rijn nu
echt zo onbereikbaar?
Vervolg elders in deze krant.

Spontane actie van
scholieren voor Wajir
Wilnis - Twee leerlingen van de
Openbare Basisschool Willespoort
uit Wilnis hebben een spontane actie gehouden om geld in te zamelen
voor Wajir. Zij deden dat door spulletjes te verkopen. Willemijn Antonis
en Merel Verwijs kregen vorig jaar
op school les over veilig drinkwater en over het leven van de mensen
in Wajir van Professor Luuc Mur en
Ad Groeneveld als voorbereiding op

de actie ‘Wandelen voor Water’. Toen
bekend werd dat er hongersnood
was ontstaan in de Hoorn van Afrika
en dat giro 555 werd ingezet beseften zij dat ook Wajir tot de getroffen
gebieden behoort en daarom zijn zij
spontaan in actie gekomen met als
resultaat bijna 95. Een inwoner van
Wilnis heeft het bedrag afgerond
naar honderd Euro. Petje af voor dit
hartverwarmende initiatief!

De opbrengst wordt aan de Stichting Welzijn Wajir overhandig in de ‘Wajirshop’ in de Dorpsstraat in Wilnis.

Bijzonder alternatief voor verkoop van boerderijproducten

Nieuw in Waverveen:
boerderij automaat!
Waverveen - Je moet maar op het
idee komen, maar aan de Cliffordweg 11 is sinds vorige week bij de
familie Van Vliet een heuse automaat in bedrijf waar liefhebbers
echte boerderijproducten tegen betaling ‘uit de muur’ kunnen trekken. Net zoals dat bijvoorbeeld voor
een kroketje of een gehaktbal uit
de automaat in de stad vaak wordt
gedaan. Het principe is hetzelfde, maar dan gaat het hier om artikelen zoals aardappelen, groente,
fruit, verse scharreleieren, vruchtensappen, kaas enzovoort. Een bijzondere manier om eens op deze manier kennis te maken met datgene
wat het boerenbedrijf zoal aan producten te bieden heeft. Die bevinden zich in dit geval zichtbaar achter het glas in een van de meer dan
120 ‘loketjes’ in de wand die bestaat

uit een gekoeld en niet-gekoeld gedeelte. Het geheel is ondergebracht
in een aparte ruimte op het erf niet
ver van de weg. Voor de deur zijn
drie aparte en vrije parkeerplaatsen voor bezoekers. Het gebouwtje
is voor dit doel nieuw opgetrokken.
Binnen ziet het er mooi afgewerkt
uit met naast de wand in de hoek
een betaalautomaat waar men kan
pinnen. Er kan echter ook contant
worden betaald en zelfs contactloos met de smartphone voor degenen die zo modern zijn. De werking
is heel simpel. Op de display bij de
betaalautomaat tikt men het nummer van het loketje van zijn keuze in; de inhoud gaat in het (digitale) winkelwagentje. Bij de volgende
keuze wordt dat aan het winkelwagentje toegevoegd. Vervolgens kan
men afrekenen waarna de geko-

Eddy de robot komt op
De Eendracht wonen!
Mijdrecht - Vol trots introduceren
de leerkrachten van OBS De Een-

dracht deze week Eddy de onderwijsrobot aan hun leerlingen. In

zen loketjes vanzelf open springen
en men het product/de producten
uit het loketje kan pakken. De automaat zorgt ook voor een bonnetje met daarop wat u besteed heeft.
De producten zijn vers en netjes geprijsd. Boven de loketten is een leistenen wand waarop de diverse artikelen met de prijzen staan geschreven. Dat wisselt vaak met de
producten. Al met al een heel originele en zeker moderne verkoopmethode in Waverveen, wat zelfs als
uniek in De Ronde Venen kan worden gezien. Men kan er van maandag tot en met zaterdag van 07.00
tot 21.00 uur terecht. Het erf en de
verkoopruimte zijn vrij toegankelijk.
Er is geen personeel, de automaat
doet voor u immers het werk als u
uw keuze heeft gemaakt.
Vervolg elders in deze krant.
een tijd waarin robotica een enorme groei doormaakt, kunnen onze leerlingen en -leerkrachten gaan
kennismaken met deze bijzondere robot in hun dagelijkse onderwijs. Bijzonder, omdat Eddy veelzijdig is. Hoewel met zijn 58 centimeter klein van stuk, Eddy’s kwalitei-

ten zijn vrijwel onbeperkt. Wij gebruiken zijn maak- en gebruiksomgeving om zelf lessen met Eddy te
ontwikkelen en Eddy zal worden ingezet van groep 1 tot en met groep
8!Leerlingen kunnen van hem leren
door met hem te praten, spelen en
lachen. Eddy kan écht van alles! De
basisschoolleerlingen van nu groeien op in een digitale wereld waarin interactie met allerlei apparaten voor hen heel vanzelfsprekend
is. We staan aan de vooravond van

een tijd waarin slimme apparaten en
robotica een grote vlucht gaan nemen. Hoe mooi is het dan als leerlingen in het onderwijs vertrouwd
raken met deze ontwikkeling, door
een robot in de klas! Een robot als
hulpmiddel bij het leren van taal, rekenen, wereldoriëntatie, communiceren en samenwerken. Dat is Eddy. Want Eddy spelt, rekent, vertelt,
luistert en helpt. En bovenal: werken
met Eddy motiveert. Eddy lacht! Een
onweerstaanbaar ventje, die Eddy.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

INFORMATIEF

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
DOKTERSDIENSTEN
Andreaelaan
60, 3582 KT Utrecht,
Alle diensten van de huisartsen
030-2144583
worden22.00-08.00
gedaan vanuit
Open:
u. de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470.
Dit geldt voor het
ZORG
& ZWANGERSCHAP
weekend, feestdagen
en voor
Maatschap.
Verloskundigen
werkdagen
van 17.00-08.00
‘De
Ronde Venen’
. 7 dagen u.
per week, 24 uur per dag
APOTHEEK
mobiel
bereikbaar voor
Apotheek DeenRonde
Venen
bevallingen
spoedgevallen
Hoofdweg
6a Mijdrecht,
op
06-47556371,
www.
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
verloskundigenderondevenen.nl
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
Apotheek Mijdrecht
TYMPAAN-DE
BAAT
Hofland 48 Mijdrecht,
Kerkvaart
2, 0297-230280.
0297-286262.
Open: ma. t/m vr.
www.tympaan-debaat.nl
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.

Praktijk
voor psychologische
STICHTING
THUIS STERVEN
hulpverlening
DE RONDE VENEN
Dubloen
MijdrechtTerminale
Vrijwillige36
Palliatieve
R.
Rap,
Zorg
in 0297-286436
de thuissituatie. 7
dagen
per
week, 24 uur per dag
Van
Dijk
Psychologenpraktijk
bereikbaar, 06-51451130.
Behandelcentrum
Careyn

Maria-Oord.
HerenSTICHTING Postadres:
RECHTSWINKEL
weg
69 Vinkeveen.
Bezoekadres:
De Ronde
Venen: Hoofdweg
1,
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
Mijdrecht.
Het spreeku.
is op de
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
DIERENHULP
0900-0101
Dierenambulance 06-53315557
www.slachtofferhulp.nl
DIERENARTSEN
BRANDWEER
& POLITIE
Dierenartsenpraktijk
Brandweer
030-2404400.
Mijdrecht-Wilnis,
Politie
0900-8844.
Bozenhoven
69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Verschijnt
woensdag
Venen,
Herenweg
129 Vinkeveen,
0297-263758,
EDITIE 2: DEwww.dkavv.nl.
RONDE VENEN,

Populair orgelconcert in
de
Janskerk
COLOFON
Zuwe Hofpoort apotheek sinds 1888
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze
tijden
kan men27 mei
Kantooradres:
Mijdrecht
- Op
zaterdag
terecht
19
a.s.Anselmusstraat
komt bij:
de bekende
organist ArApotheek
Woerden
AM Mijdrecht
jan3641
Breukhoven
een concert geven
Tel.
0297-581698
Rubensstraat
54,
Open:
ma t/m
in de Janskerk van Mijdrecht.
GeMobiel
06-53847419
vr. 17.30-22.00
za en
durende
het jaaru.;
geeft
hijzo.
zo’n 450
10.00-22.00
u.
concerten
naast
medewerking
Aanleveren
van zijn
advertentie:
aan
opnames
CD
Dinsdag
voor voor
10.00Utrecht
uur en radio- en
Dienstapotheek
TVverkoopmijdrecht@meerbode.nl
programma’s in binnenen buiDiakonessenhuis
Burg. Fockema
tenland.
Hij studeerde
orgel
aan
Andreaelaan
60, 3582 KT
Utrecht,
Advertentieverkoop:
hetNel
Koninklijk
030-2144583
van der Pol Conservatorium in
Den
Haag
en kreeg ook
Kees
Jan
Koedam
Open:
22.00-08.00
u. les van de
Franse
organist en pedagoog GasAdvertentie-tarieven:
ZORG
& ZWANGERSCHAP
tonop
Litaize.
Naast orgel studeerde
aanvraag
Verloskundigen
hijMaatschap.
koor- en orkestdirectie
aan de
‘De Kurt
Ronde
Venen’
. 7 dagen Naast
prof.
Thomasstichting.
Aanleveren
van kopij:
Maandag
15.00
uurdag
per week,voor
24 uur
per
Nederland
geeft
Breukhoven
ook
redactiemijdrecht@meerbode.nl
mobiel bereikbaar
voor van soconcerten
of als begeleider
Maximum
aantal
woorden:
300 binbevallingen
eninspoedgevallen
listen
en koren
vele landen
opEuropa,
06-47556371,
www. en Aunen
USA, Rusland
Redactie:
Nel
van
Pol werd hem voor zijn
verloskundigenderondevenen.nl
stralië.
In der
2014
grote
verdienste voor de Franse orCorrespondent:
STICHTING
gelmuziek,
een zeer eervolle MéAndré
Veenstra
TYMPAAN-DE
BAAT Als piadaille
d’ Argent uitgereikt.
Kerkvaart
2, 0297-230280.
Druk:
nist
en organist
heeft hij een eigen,
Janssen/Pers
www.tympaan-debaat.nl
zeer
veelzijdigeRotatiedruk
stijl van improviseVerspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

COLOFON

MIJDRECHT,De
WILNIS,
Dierenkliniek
Ronde Venen
AMSTELHOEK,
DE HOEF,
Dorpsstraat
40 Mijdrecht,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
0297-241146

Bankrekening NL23ABNA0459118994
Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
Email: sosderondevenen@gmail.com
onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenOntwikkelingsSamenwerking
Ronde Venen
financierttijeducatieprowerking DRV. ondanks hetDemindere
economische
blijven we
jecten
in ontwikkelingslanden.
Hiermee
stellen mogen
we mensen
staat van
zelf
doorgaan
met ons werk. ‘onze
kinderen’
geenin kind
een
betere toekomst
te grenzeloos
bouwen. Wij investeren
werken hierbij
samen metislokale
de rekening
worden.
in onderwijs
ons
partners
omdat
we geloven
dat dit mede-verantwoordelijkheid
creëert
doel. wij
financieren
schoolprojecten
in ecuador, guatemala,
en
een betrouwbare
uitvoeringen
van
onze projecten
kenia,
sri Lanka, tanzania
nepal.
Daarmeegarandeert.
dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Gulle gevers worden
beloond!

Algemeen nut beogende instellingen. Deze ietwat stoffige term kan
voor u iets opleveren! Een schenking aan Algemeen nut beogende
instellingen, kortweg ANBI, geeft
u recht op aftrek van inkomstenbelasting. Hoeveel aftrek u kunt
krijgen hangt af van de manier
waarop u een gift doet. U kunt giften doen als periodieke gift of als
gewone gift. Ook de hoogte van
het bedrag is van belang. Bij een
periodieke gift sluit u een overeenkomst voor vijf jaar met een
ANBI instelling waarin u vastlegt dat u minimaal vijf jaar geld
schenkt. Dit formulier is beschikbaar bij de belastingdienst. U
vraagt zich misschien af waarom
de column van Ontwikkelingssamenwerking over dit onderwerp
gaat. Het antwoord op deze vraag
is simpel: wij zijn een ANBI instelling. De belastingdienst heeft ons
die status gegeven. In ruil daarvoor moeten wij onze jaarverslagen en jaarrekeningen op de
website zetten, wat wij trouw elkaar jaar doen. Een aantal van
onze donateurs maakt gebruik
van de mogelijkheid om schenkingen aan ons af te trekken van
de inkomstenbelasting. Ook van
de overeenkomst voor periodieke giften maken we gebruik. En
stiekem hopen we dan natuurlijk
dat onze gulle gevers het belastingvoordeel laten meewegen in

de hoogte van de donaties……
Want geld hebben we nooit genoeg! Er dienen zich steeds weer
mooie educatieprojecten aan. Onlangs hebben we 3.800 euro over
kunnen maken naar het Community Health Promotion Fund (CHPF) in Kenia voor de aanschaf
van bevallingsets. Met deze sets
slaan we twee vliegen in één klap:
350 medische en verpleegkundige studenten van de school leren
met een basale uitrusting om een
baby gezond ter wereld te helpen en de moeder te helpen tijdens en na de bevalling. En ze
worden gebruikt bij bevallingen
in de dagelijkse praktijk in ziekenhuizen waardoor de overlevingskans van baby’s en moeders groter wordt. In de bevallingsets zitten onder meer navelstreng klemmen, een schaar voor de navelstreng, schaal om de placenta op
te vangen, diverse pincetten en
steriele groene doeken voor opvang van de baby en bescherming
van de moeder. U kunt onze projecten ook steunen door op zaterdag 10 juni mee te doen met de
Rabo fietstocht. U kunt zich op die
dag melden bij één van de startpunten van Rabobank en onze
stichting als uw begunstigde aangeven. Voor meer informatie over
onze stichting, ANBI en de manier
waarop u ons kunt steunen: www.
sosderondevenen.nl

Play-Inn en reünie Viribus
Unitis
Wilnis - Zaterdag 20 mei stond het
clubgebouw van muziekvereniging
Viribus Unitis bol van muziek en gezelligheid. Vanaf 9 uur arriveerden
de eerste deelnemers voor de playinn en was er koffie met koek voor
een eerst of hernieuwde kennismaking met de andere muzikanten.
Om half 10 zochten alle muzikanten hun plekje in het orkest. Soms
wat onwennig, maar al snel kwam
dirigent Ruud Pletting erachter dat
er wel wat meer muziek uit de kast
gehaald kon worden. Er werd flink
gerepeteerd op de muziek, van koraal tot swing. Tussendoor was er
natuurlijk nog wel tijd voor koffie
en een heerlijke lunch. Om 16 uur
voegden de leden van Viribus Unitis
zich bij de play-inn muzikanten en
werd er gerepeteerd op de stukken
die ’s avonds gezamenlijk werden
uitgevoerd. Meer dan 60 muzikanten bij elkaar, heerlijk muziek maken! Na deze repetitie was er uitgebreid tijd om de inwendige mens
te verzorgen, lekker bij te kletsen
en nieuwe energie op te doen voor
het concert. Een bijzonder bedankje
aan Aartje Verkaik en Eef Ende, die
de catering van deze dag echt fantastisch hadden geregeld!
Play inn
Nadat alle reünisten en belangstellenden een plekje hadden gevon-

den, beet het play-inn orkest het
spits af en kon het publiek luisteren naar een koraal, La Storia en
een lekker staaltje swing in Just a
closer walk with thee. Hierin lieten
verschillende solisten goed van zich
horen. Wat geweldig dat er in 1 dag
zoveel bereikt kan worden met muzikanten die elkaar soms voor het
eerst meemaken of soms zelfs jaren
niet gespeeld hebben! Aansluitend
speelde het fanfare orkest van Viribus Unitis. Waarschijnlijk is het niet
ontgaan aan het publiek: er werd
gespeeld in shirts met het vernieuwde logo en een nieuwe huiskleur. De aanschaf van deze nieuwe shirts is mede mogelijk gemaakt
door Installatiebedrijf Den Boer b.v.
en de leverancier van de shirts Promofessionals. Vanaf nu zal het orkest bij elk buitenconcert in deze shirts te zien zijn. Het concert
werd afgesloten met alle muzikanten, waarbij het publiek werd getrakteerd op de mars Arsenal, Elysium en het prachtige Moment for
Morricone van Johan de Meij. Dank
aan Ruud Pletting, die deze hele
dag met strakke hand en veel humor tot iets moois wist te maken.
Aansluitend werd er nog gezellig
bijgepraat onder het genot van een
hapje en een drankje. Een dag en
avond om met veel plezier aan terug te denken!
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Expositie 'Bloemen' in
Zuiderhof
Vinkeveen - In zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 in Vinkeveen
is door leden van Atelier de Kromme Mijdrecht een nieuwe expositie ingericht. Het thema is 'Bloemen'. Er zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien van allerlei soorten planten en bloemen.
Er is onder meer werk te zien van
Corry van der Pouw Kraan, Marianne van Eck, Ira Rost, Erwin, Jos
Vanhaelen, Ans Schotten, Loes
Reinders en Lucia Hans. Daarnaast
is een triptiek 'Huizen' te zien, dat
door woensdagmiddag-junioren is
gemaakt, onder leiding van docente Moniek van Dijk. De kinderen
hebben dit werk aan het zorgcentrum geschonken en zal langer zijn
te zien. De expositie siert de recrea-

tiezaal van het tehuis, de hal en enkele gangen. De expositie is tot oktober tijdens de openingsuren van
Zuiderhof te bezoeken. Deze week
sluit Atelier de Kromme Mijdrecht
het lopende cursusseizoen af. Vanaf september zullen er weer cursussen en workshops worden georganiseerd. Het programma daarvan
zal rond 17 juni op www.atelierdekrommemijdrecht.nl worden gepubliceerd. Een folder met het nieuwe programma zal op die datum,
tijdens het Straattheaterfestival aan
de kraam van het AKM zijn te verkrijgen. Dan bestaat ook de mogelijkheid om u in te schrijven voor de
nieuwe cursussen. Inschrijfformulieren kunnen ook vanaf de website
worden gedownload.

Jaarlijks is er een big band bij
Chazz. Dit jaar is dat de Delft Junior Big Band, die bestaat uit getalenteerde jonge musici van tussen de tien en twintig jaar. Ze spelen onder leiding van de DeensNederlandse jazz-saxofonist Soren Ballegaard en treden op zowel in Nederland als in Denemarken. Ze zijn een succes op festivals en deden mee aan het Prinses Christina Concours in het Amsterdamse Bimhuis. Daar beloonde de jury hen met lovende woorden en een aanmoedigingsprijs.
Ze spelen muziek van grootheden
als Quincy Jones, Dizzy Gillesbie
en Herbie Hancock. Stel je voor
hoe fijn dat klinkt in de tuin van
Stroomzicht. Dat wordt genieten.
En er is meer bij Chazz. Tussendoor naar huis bijvoorbeeld is niet
nodig, want de catering is er vanaf het begin en zorgt voor lekker

eten en voor drankjes. De IJsbeer
met heerlijk ijs is er ook dit jaar.
Parkeren in het weiland is gratis. Voor foto’s en de sfeer van het
festival: www.chazz.nl Daar vindt
u ook informatie over het goede
doel van Chazz 2017 en over de
kaartverkoop.

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

Plan voor dorpscentrum Uithoorn

Dorpshart aan de Amstel
Er ligt een nieuw concept-plan voor het dorpshart van Uithoorn: Dorpsstraat, Prinses Irenelaan,
Raadhuisstraat, Koningin Máximalaan en Amstelplein.

Gem

e e n te U i t h o o r

n

Voordat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over dit plan een besluit nemen,
willen zij u graag informeren en de gelegenheid geven om te reageren. Een samenvatting van het plan staat op
deze pagina, u kunt hier ook lezen hoe u kunt reageren. Meer informatie over het plan staat op
www.uithoorn.nl/amstelplein. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via dorpscentrum@uithoorn.nl.
Inloopbijeenkomst 1 juni
Op 1 juni 2017 is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar u tekeningen
kunt bekijken, gelegenheid heeft om vragen te stellen en uw reactie kunt achterlaten.
De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u
het beste uitkomt.
Meer wonen, minder winkels
In 2010 stelde de gemeenteraad van Uithoorn het Masterplan Dorpscentrum voor het
centrum van Uithoorn vast. Belangrijke uitgangspunten zijn onder meer het weren van
doorgaand verkeer, aaneensmeden van twee dorpshelften en een dorps karakter.

Invulling
Er komt een supermarkt (discounter) op
de hoek van de Thamerlaan en de Prinses
Irenelaan. Naar het zich nu laat aanzien
wordt dit de Aldi die verhuist van de huidige
(tijdelijke) locatie bij het Connexxion terrein
(Kootpark-Oost). Dit gebied is een toekomstige woningbouwlocatie. De klanten voor
de nieuwe supermarkt parkeren op het grote
parkeerterrein op het binnenterrein waar ook
andere bezoekers welkom zijn. Op de supermarkt komen appartementen.

Langs de Thamerlaan wordt de supermarkt
deels afgeschermd door stadswoningen die een
voordeur aan de straat hebben en een zonnig
terras op het dak van de supermarkt. Langs de
Prinses Irenelaan komen eengezinswoningen
met de mogelijkheid van een kleine winkelruimte op de begane grond of een ruimte voor
werken aan huis.

Lange tijd was er sprake van aanzienlijke uitbreiding van het winkelcentrum Amstelplein.
Door verandering in de vraag naar winkels is dat plan verlaten. Wel wordt het bestaande
winkelcentrum grondig opgeknapt door de eigenaar.
De uitgangspunten uit het Masterplan zijn nog steeds van kracht maar de gemeente kiest
voor een aangepaste invulling van het gebied. Er komen vooral nieuwe woningen en een
beperkt aantal nieuwe winkels.
Drie initiatieven
Aanpassing van het plan voor het dorpscentrum was voor drie partijen reden om een visie
of plan te maken. Gemeente Uithoorn heeft een stedenbouwkundige visie laten maken
met zes varianten. Projectontwikkelaar Synchroon heeft een plan gemaakt voor het centrum
met twee varianten. Een bewonersgroep heeft een idee ontwikkeld voor de zogeheten
Langebrugvariant.
Voorkeursvariant: Dorpshart aan de Amstel
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur uitgesproken voor de
variant Dorpshart aan de Amstel. Deze variant is één van de varianten uit de stedenbouwkundige visie die de gemeente liet maken. De keuze is gemaakt op basis van een beoordeling op
verschillende aspecten. De beschrijving en beoordeling van alle varianten is te vinden op
www.uithoorn.nl/amstelplein. Hieronder volgt een beschrijving van de voorkeursvariant.

Winkelcentrum
Amstelplein

Woningen op het Amstelplein

Het ‘gat’ in de Dorpsstraat (de huidige Koningin Máximalaan) wordt zo klein mogelijk
met aan weerszijden een aantal woon/winkelpandjes. Op het Amstelplein, tegenover
het gemeentehuis, komt een kleinschalig
woningblok met ruimte voor dienstverlening
of detailhandel op de begane grond. Door een Woningen aan de Prinses Irenelaan
en uitbreiding van het Oranjepark
goede oversteek over de Laan van Meerwijk
is het vernieuwde, nieuwe groene plein aan
het Zijdelmeer goed bereikbaar. Dit nieuwe plantsoen aan het water versterkt het groene karakter van het dorpshart, evenals de uitbreiding van het Oranjepark ter hoogte van de Prinses
Irenelaan.
Overige varianten
De overige varianten vallen voor het college om verschillende redenen af. Deze varianten en
de redenen waarom ze zijn afgevallen kunt u nalezen op www.uithoorn.nl/amstelplein. In de
gemeentelijke varianten is gekeken naar andere locaties voor de supermarkt en alleen
woningen. Ook is gekeken naar het mogelijke behoud van de voormalige burgemeesterswoning. De varianten van Synchroon zijn weliswaar
beter voor het weren van doorgaand verkeer, maar
zijn voor de gemeente aanzienlijk duurder dan de
voorkeursvariant. Bovendien is de afhankelijkheid van
derden groot wat vertragend kan werken.

Politiebureau

Gemeentehuis

Supermarkt en woningen op
de hoek van de Thamerlaan

Coop

Amstel

Eén van de varianten van
Synchroon, kijkend vanaf de
Dorpsstraat richting Amstelplein

Pr. Irenebrug

Plankaart Dorpshart aan de Amstel

Verkeer
Ten oosten van Amstelhoek, bij de aansluiting van de nieuwe N201, wordt doorgaand verkeer
ontmoedigd. Op de brug wordt de rijbaan aanzienlijk smaller met een inrichting die past bij
een snelheid van 30 km/uur. In het dorpshart sluit de oeververbinding aan op een nieuw,
groot parkeerterrein. De route loopt langs de nieuwe parkeerplaats en is niet langer als doorgaande weg herkenbaar. Vanaf de Thamerlaan is het centrale parkeerterrein toegankelijk via
de Prinses Irenelaan. De huidige rechtstreekse route voor fietsers blijft behouden. Er komt een
verbod voor vracht- en landbouwverkeer, laden en lossen blijft mogelijk.
Eenrichtingsverkeer
Ondanks de nieuwe inrichting met ingrijpende snelheid remmende maatregelen en het verbod voor vrachtverkeer, blijft de hoeveelheid doorgaand verkeer aanzienlijk. Het college van
burgemeester en wethouders kiest daarom voor eenrichtingsverkeer vanuit Amstelhoek richting Uithoorn. Hiermee is het centrum van Uithoorn voor Amstelhoek goed bereikbaar en
is de grootste verkeersstroom door het centrum in de ochtendspits. Dit is het moment dat de
meeste winkels nog niet open zijn. De Prinses Irenelaan houdt tweerichtingsverkeer zodat het
parkeerterrein en daarmee het centrum vanuit andere delen van Uithoorn bereikbaar blijft.

Langebrugvariant

De Langebrugvariant stimuleert doorgaand (vracht)verkeer en verslechtert de leefbaarheid
voor aanwonenden. De Langebrug is te combineren met de voorkeursvariant maar door de
benodigde constructie financieel onhaalbaar.
Reageren
U kunt tot uiterlijk 14 juni 2017 reageren op het nieuwe plan door:
• Het digitale formulier in te vullen op www.uithoorn.nl/amstelplein
• Een e-mail te sturen naar dorpscentrum@uithoorn.nl
Vermeldt u daarbij wel uw voorletters en achternaam en uw postadres.
• Een brief te sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn onder vermelding van dorpscentrum
Digitale nieuwsbrief
In het vervolg geven wij een digitale nieuwsbrief uit over het project met daarin de stand
van zaken, uitnodigingen voor bijeenkomsten en aankondigingen van bijvoorbeeld raadsvergaderingen. U kunt zich voor deze nieuwsbrief aanmelden via dorpscentrum@uithoorn.nl
Vervolg
Na verwerking van de reacties in een reactienota nemen het college van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad een besluit over het plan. Daarna wordt het plan verder
uitgewerkt waar we bewoners en ondernemers bij willen betrekken.

Meer informatie over het plan staat op www.uithoorn.nl/amstelplein. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via dorpscentrum@uithoorn.nl.
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Een mooie rot/ronde?
Even een reactie op het maken
van een rotonde in Amstelhoek.
Je kunt inderdaad zien dat er
weer een stukje vakwerk is geleverd achter de benzinepomp.
Voor al het fietspad er naartoe is
lekker strak geworden. Het materiaal ziet er uitstekend uit.
Maar als je wat beter kijkt zal
je zien dat de fiets er toch weer
bekaaid van af komt. Op de rotonde
heeft het blikverkeer
weer eens voorrang. Hoe kan
dit toch! Inplaats van het voorheen relatief veilig oversteken
bij een stoplicht, is er nu een gevaarlijke oversteek op de rotonde bij gekomen. Is hier wel goed
over nagedacht? Beseft men
wel hoeveel honderden fietsers
hier dagelijks passeren? Daarbij zijn veel onervaren scholieren. Vaak druk bezig met allerlei afleidingselectronica. Totaal onbewust van de echte wereld. En dan heb ik het nog niet
eens over de snelle fietsers die
met gloeiende knieschijven altijd maar willen doorstampen en
voorrang nemen ongeacht welke situatie. Vertrek nu eens bijvoorbeeld met de fiets vanaf de
Hoef en rij eens naar Amstel-

hoek toe. Weet u wel hoe vaak
het bij al die kruisingen nu al
(bijna) misgaat? En nu is er weer
een gevaarlijk verkeerspunt bij
gekomen. Weer een hoger risico voor de fiets en bromfiets. Er
zijn gelukkig oplettende en beleefde automobilisten bij. Maar
er zijn er genoeg die helaas hun
uiterste best doen om je nét niet
te raken. Nu kun je wel gaan reageren met het verhaal dat het
binnenkort minder druk gaat
worden maar dat is niet zo. Zeker het zware verkeer komt hier
nu al vaker langs omdat het via
andere wegen door Mijdrecht
en Uithoorn niet meer kan. Kortom, de letterlijke pakkans is een
stuk groter geworden. Ik hoop
dat er snel iets aan wordt gedaan want deze situatie is ongewenst. Als men zo nodig autootje wil pesten bij de Prinses
Irenebrug, prima, maar doe het
dan zo dat de rest van de weggebruikers er niet onder gaat lijden. Ik dacht dat men redelijk
begaan was met de “zwakke”
weggebruiker maar daar blijkt
hier eigenlijk niet zoveel van.

Fietsexamens in de regio
Regio - Het verkeersexamen voor
de scholen zit er weer op en iedereen is geslaagd. Honderden groep
7-leerlingen van de basisscholen in
Uithoorn, De Kwakel en De Ronde
Venen fietsten een vaste route door
de hun gemeente om hun praktisch verkeersexamen te halen. Tijdens de route van het examen letten controleurs op het stoppen voor
eventueel aanwezige verkeerslichten, het verlenen van voorrang en
het aangeven van richting. Om aan
het praktisch verkeersexamen mee
te mogen doen moesten alle leerlingen eerst het theoretisch verkeersexamen halen en op de dag zelf beschikken over een veilige fiets.
Gefeliciteerd
De verkeersdiploma’s voor de leerlingen van Uithoorn en de Kwakel
zijn vanaf 16 mei op de scholen uitgereikt aan alle geslaagde leerlingen door burgemeester Dagmar
Oudshoorn en wethouders Marvin
Polak en Ria Zijlstra.
Bedankt
De gemeente Uithoorn bedankt
speciaal de leerlingen van de Praktijkschool Uithoorn voor hun en-

thousiaste bijdrage aan het fietsexamen. Al sinds 2015 helpen de
leerlingen bij de organisatie van het
Verkeersexamen. Zij zorgen voor de
catering (koffie, thee en zelfgebakken cake) voor de schoolmedewerkers, hulpouders, verkeersregelaars
en natuurlijk het gemeentepersoneel. Ook deelden zij de genummerde verkeershesjes uit aan de
deelnemers en namen deze, na het
examen, weer in ontvangst. Verder
bedanken zij ook alle vrijwilligers,
hulpouders, verkeersregelaars en
leerkrachten voor hun inzet tijdens
het Fietsexamen.
Controle
Voordat de kinderen van de Hoflandschool in Mijdrecht begonnen
aan de route werden de fietsen gecontroleerd. Vol goede moed en
vertrouwen vertrokken de kinderen.
Ze hadden namelijk al een keer samen geoefend, het moest dus lukken. Iedereen slaagde en kregen
zelf een compliment dat ze allemaal zo goed op het verkeer letten.
Ze hebben het geheel feestelijk afgesloten met een drankje bij Rendez Vous! gesponsord door Frans,
bedankt!

Andre Visser
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Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl

Dit weekend
KunstRondeVenen
De Ronde Venen – Bezoek op zaterdag 27 en zondag 28 mei ateliers
van ruim zeventig kunstenaars in alle dorpen van De Ronde Venen. Zowel het kunstaanbod als het aanbod aan optredens en activiteiten is
dit jaar gevarieerder dan ooit. KunstRondeVenen is dé atelierroute voor
kunstenaars in alle dorpskernen van
De Ronde Venen en vindt om het jaar
plaats. Na ruim 15 jaar te zijn weggeweest, maakte de kunstroute van
De Ronde Venen in 2013 een overweldigende comeback. Aankomend
weekend vindt alweer de derde editie
plaats van KunstRondeVenen. Voor
bezoekers is het een uitgelezen kans
om een kijkje te nemen in al die ateliers die normaal gesloten zijn voor
publiek.
Start
In startlocatie Art-Galerie Boven Verwachting in Wilnis vinden bezoekers
een overzicht van alle deelnemende kunstenaars, één van hun werken
en van de optredens die zij onderweg
kunnen zien. Zo kan iedereen zijn eigen route uitstippelen. Duik je gelijk een van de werkplaatsen in? Ook
geen probleem, want bij elke deelnemer liggen routegidsen klaar om je
weg te vervolgen. De deelnemende
locaties zijn vanaf de weg te herkennen aan de vlag van KunstRondevenen. Om bezoekers nog beter de gelegenheid te geven zoveel mogelijk te
zien, zullen dit jaar meer kunstenaars
op gezamenlijke plekken exposeren.
Daar staan ze klaar om uitleg te ge-

ven over wat ze maken, wat hen inspireert en hoe ze te werk gaan.
Optredens
Behalve heel veel kunst om te bekijken zijn er ook weer veel bijzondere
optredens van lokale artiesten. Zaterdagmiddag speelt accordeonist
Wim Holla in Art-Galerie Boven Verwachting. Op zondag speelt de Heyser Klezmerband daar Oost-Europese
volksmuziek en een dag eerder doen
ze dat op Fort Abcoude. In het Paviljoen Viscentrum bij het fort zijn zondagmiddag leerlingen van Muziekschool de Regenboog te vinden. De
dansers van docent Aino Merits van
Kunst Rond de Venen treden op zaterdag op in ’t Oude Parochiehuis in
Mijdrecht en het fluitensemble van
Judith Glasbeek speelt die dag in De
Broedplaats (MariaOord), in Vinkeveen. In het atelier van Resi van Zijl in
Mijdrecht geeft Justin Buskermolen
op zaterdag een demonstratie Stencil Art en op zondag geeft hij een inkijk in de kunst van het Tatoeage Zetten. En dit is nog slechts een greep uit
het complete aanbod! Art-Galerie Boven Verwachting is gevestigd aan Herenweg 298a in Wilnis. Op zaterdag
en zondag zijn bezoekers hier welkom
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op beide
dagen zijn alle atelierdeuren eveneens
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie over de kunstroute zie
www.kunstrondevenen.nl. Het complete programma is te vinden onder
www.kunstrondevenen.nl > KunstRondeVenen > Programma KRV2017.
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Mijdrecht - De Driehuisschool organiseert enkele keren per jaar kookdagen voor de kinderen. Daar wordt
kinderen het belang van gezonde voeding geleerd en
bovendien maken de kinderen zelf een gerecht klaar.
Eerder dit jaar kookten de kinderen pasta met vergeten groente en spruitjes. Ditmaal stonden er hamburgers op het menu. Tijdens deze derde Sterrenkookdag
van dit jaar hebben de kinderen zelf een deel van hun
lunch bereid. Onder de bezielende leiding van sterrenkok André Gerrits en aankomend sterrenkok Bas
Stark van restaurant ‘t Amsterdammertje in Loenen
aan de Vecht maakten zij een gezonde hamburger.
Met verse producten gingen de leerlingen onder het
wakend oog van André en Bas aan het werk om vervolgens tijdens de middagpauze te genieten van hun
zelfgemaakte, echte burger.
Ouders
Een aantal enthousiaste ouders hielp mee met de bereiding in de keuken en vervolgens met het barbecueen. Alle leerlingen van de Driehuisschool hebben er
van genoten. Evenals tijdens de voorgaande kookdagen kregen de kinderen uitleg over het belang van gezonde voeding, dat gezonde voeding ook heel lekker
is en bovendien gemakkelijk klaar te maken. André
leerde de kinderen het een en ander over het klaarmaken en eten van vlees zonder onnatuurlijke toevoegingen. Hij vertelde de kinderen waar de voedingsstoffen in vlees goed voor zijn. De kinderen luisterden
ademloos naar het interessante verhaal en gingen vervolgens zelf aan het werk. Het eindresultaat was een
broodje hamburger van vers vlees, met van verse producten gemaakte saus. Onder een stralende zon lieten
alle kinderen het zich geweldig smaken.
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‘Brillen-en Ovalendag’ weer groot succes

Wilnis - Voor de derde keer werd op het parkeerterrein naast
dorpshuis de Willisstee en in het Speelwoud afgelopen zondag
21 mei het evenement ‘Brillen- en Ovalendag’ georganiseerd.
Het is de naamgeving voor klassieke VW-kevers die uit alle uithoeken van het land, maar ook uit het buitenland, zich komen
presenteren en verwijst naar de vorm van de achterraampjes
van de VW-kevers die er in verschillende modellen zo uit zien.
Een oldtimershow van jewelste die veel liefhebbers van dit
soort auto’s op de been brengt. Het was dan ook weer gezellig
druk tijdens deze mooie show van tien tot vijf uur, waarbij veel
(dure!) historische modellen te zien waren. Zelfs twee echte
‘Herbie VW kevers’ uit de gelijknamige film lieten zich bewonderen. Tussen hen in Nico Kennis met zijn assistent Rob Bronke
uit Warmenhuizen die even een momentje rust inlastten. Vinkevener Nico Kennis is samen met zijn zoon René, Rob Bronke
en Brigitte met haar man Ron de Groot van de Willisstee de
organisator van dit evenement, dat jaarlijks een leuke traditie
begint te worden. Zij worden daarin bijgestaan door een team
van vrijwilligers. De weergoden waren deze zondag de organisatie tegemoet gekomen met fraai lenteweer wat honderden
belangstellenden deed besluiten eens een kijkje te nemen op
het terrein. Gesloten VW-kevers in allerlei modellen, cabrio’s en
de bekende VW-busjes, omgebouwd tot kampeerwagen van
allerlei jaren stonden er in vol ornaat, de een nog mooier dan
de ander gerestaureerd. Ze waren afkomstig van eigenaren uit
Nederland, België en Duitsland. Daartussen hele dure modellen als enkele ‘Kübelwagen’ van het Duitse leger waaraan een
(collectors)prijskaartje hangt van tussen de 100.000 en 130.000
euro!
Nostalgie
Nico Kennis zelf is niet alleen organisator maar is zelf ook
geheel verknocht aan VW-kevers en restaureert ze ook. Zijn

oudste wagen dateert van 1948 en is een bijzonder pronkstuk.
In dat restaureren gaat veel tijd zitten naar hij zelf zegt. Let wel,
als je een oude VW Kever wil opknappen tot een volwaardig
auto kunnen de kosten daarvan oplopen tot wel 20.000 euro.
Hij is ook degene die met zijn uitgebreide netwerk in de Volkswagenwereld kans ziet om een dergelijk evenement te organiseren en daarvoor deelnemers van verschillende pluimage en
sponsors bij elkaar te krijgen. Het geheel werd duidelijk op prijs
gesteld door de vele belangstellenden die een gezellige middag
hadden.

“We organiseren dit voor de derde keer in Wilnis. Je
ziet dat er weer heel veel mensen op af komen,”

vertelt Nico. “Er zitten hele dure auto’s aan collectorswaarde
bij. Alle kevers zijn niet gelijk, ze verschillen per jaar in uitvoering en detail. Daarom zie je ook zoveel modellen. Kijk om je
heen, jong en oud geniet en dat alleen maar door zo’n kevertje.
Je vraagt je af wat voor gevoelens dat oproept bij mensen omdat die er ooit zelf ook in gereden hebben. Het blijft kennelijk
toch iets bijzonders en men ervaart het als een stukje nostalgie.
Prachtig toch dat zoveel mensen maar ook de buurt aan zo’n
dag plezier beleven. Daar doen we het voor en natuurlijk voor
alle VW-kever liefhebbers die elkaar dan weer eens ontmoeten.” Te midden van de rijen opgestelde kevers en (kampeer)
busjes waren er ook ‘kraampjes met VW-onderdelen, gadgets,
VW-automodellen, kledingstukken, etc. Maar ook zitjes en
verkooppunten voor een ijsje (van De IJsbeer) koffie, thee, limo
en belegde broodjes. Er was live music van de Nieuwe Band
die Amerikaanse Country & Western muziek ten gehore bracht
en niet in de laatste plaats waren ook activiteiten voor (kleine)
kinderen die zich opperbest vermaakten. Er was veel te zien
en alles verliep tot het einde toe op rolletjes. Kortom, het was
genieten geblazen voor de talloze bezoekers die niet zelden
samen met een eigenaar de auto van binnen en van buiten
konden bekijken. Op verzoek konden ze ook eens aan de
achterkant onder de motorkap kruipen om te kijken hoe het er
daar technisch uitzag. Mooi werk!
Traditie
Stee-Inn van de Willisstee trad ook dit keer op als een van
de (hoofd)sponsors. Anita Beck van de Willisstee is degene

die namens de Willisstee zorg draagt voor de inbreng van het
dorpshuis binnen de organisatie. “Stee-Inn haakt op zo’n dag
in met een aangepast horeca aanbod, leuke activiteiten en mogelijkheden. Kort nadat het evenement is afgelopen gaan we
al weer aan de slag voor de organisatie van volgend jaar. De
datum is al bekend: zondag 27 mei en dan hopen we weer zo’n
evenement te organiseren waarmee we Wilnis nu wel op de
kaart hebben gezet,” aldus Anita. Haar man Boudewijn die ook
aan de organisatie is verbonden, merkt op dat het dan woekeren met de ruimte wordt op het terrein omdat zich voor die
datum nu al meer deelnemers dan anders hebben aangemeld.
“We moeten daarvoor een speciale indeling gaan maken voor
de opstellingen op het parkeerterrein en het evenemententerrein in het Speelwoud. De bijzondere collector items worden
daarbij op een andere manier onder de aandacht gebracht.
Dat wordt dus nog even puzzelen.” Dat zal me een evenement
worden volgend jaar. Brigitte de Groot van Stee-Inn:

“We zijn heel blij met de grote belangstelling en
hopen dat we deze traditie jaarlijks bij de Willisstee
blijvend kunnen organiseren. Zolang iedereen geniet
en er geen wanklank te horen is zal dat best lukken.”
Met dank aan de organisatie, sponsors en alle deelnemers voor de gezellige en interessante kevermiddag!
GRAAG TOT VOLGEND JAAR!
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Bijzonder alternatief voor verkoop van boerderijproducten

Nieuw in Waverveen:
boerderij automaat!
Vervolg van de voorpagina.
Het idee is afkomstig van Lydia en

Gerwin van Vliet. De ouders van
Gerwin, Bep en Gerard, hebben
op het terrein ook een coniferen-

kwekerij met verkoop van andere soorten (bloeiende) siergewassen. Daarnaast boerderijproducten

Huisartsenpost Woerden sluit per 1 januari

Anthonius Leidse Rijn
goed alternatief
Vervolg van de voorpagina.
De veranderingen en de ontmanteling van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis zijn al lange tijd aan de gang.
Opvallend is dat de wethouder daar
nu ineens op ingaat. Merkwaardig is ook zijn opmerking over het
‘openbaar vervoer’. Er is toch geen
mens die van het openbaar vervoer gebruik maakt als het gaat om
spoedeisende hulp. Dan kiest men
immers voor de eigen auto, vraagt
men een familielid om te rijden, iemand van de buren ofwel men belt
een taxi. In het ergste geval komt er
een dienstdoende huisarts naar het
opgegeven adres of wordt een ambulance ingeroepen. Is er ook ver-

schil tussen beide locaties om er
met de auto te komen? En hoe zit
het met de afstand? Veel inwoners
hebben het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in de loop der jaren wel weten
te vinden via de N212 en aan de Polanerbaan in Woerden. De redactie
van deze krant nam afgelopen vrijdag 19 mei (overdag) de proef op
de som. Met het navigatiesysteem
aan (voor zover nodig als men er
nog nooit is geweest) werd overdag via vanaf het kantoor in de Anselmusstraat de route naar het Zuwe Hofpoort gereden. Het kantoor
is het verste punt in De Ronde Venen voor zowel het Hofpoort ziekenhuis als het St. Antonius. Opgemerkt zij dat het dan ook drukker op

de weg is dan ’s avonds en in het
weekend. Er werd met de normaal
toegestane snelheid gereden en
er was een gewone verkeersdrukte. Naar Zuwe Hofpoort deden wij
er 19 minuten en 30 seconden over.
Naar het St. Antonius via de N 201
en de A2 was dat 21 minuten en 45
seconden. Ook netjes via de normale snelheid en het navigatiesysteem
aan. Daar komt het verschil bij dat
je ’s avonds op de A2 130 km/u mag
rijden. Gelet op de tijd scheelt het
vrijwel niets.
Voordeel
Het voordeel van de huisartsenpost bij het St. Antonius is wel dat
je daar alles bij de hand hebt, zo-

en zelfs honing. Dat was ondergebracht in een winkelruimte in een
van de schuren. “Het begon allemaal wat door elkaar te lopen en
het werd steeds moeilijker klanten te adviseren op het gebied van
planten en tegelijkertijd ook nog
eens andere artikelen te verkopen.
Mijn ouders worden ook een dagje ouder. Dus hebben we het gesplitst en meteen een methode bedacht waarbij je zelf in persoon niet
de verkoop hoeft te doen. Zij doen
het plantengebeuren en wij de
boerderijproducten. Dat laatste is
geen internetoptie, maar je kunt het
wel ter plaatse via een automaatsysteem doen. Dat is dit geworden: een verkoopruimte waar elke
klant zichzelf kan bedienen,” aldus
Gerwin. Het is niet alleen voor inwoners van Waverveen een unieke
mogelijkheid en makkelijk om dagelijks verse groenten en/of fruit uit
de wand te trekken, maar ook voor
andere inwoners van De Ronde Venen als men in de buurt is en een
verfrissing of gezond tussendoortje wenst. Ook handig als men bij
het boodschappen doen iets vergeten is en dat hier wellicht aantreft. Kwestie van even naar de Cliffordweg rijden en ophalen. De openingstijden zijn ruim genoeg om
dat tussentijds te doen. Een aanrader om er sowieso eens (vrijblijvend) langs te gaan. Boerderij automaat Waverveen, Lydia en Gerwin
van Vliet, Cliffordweg 11, 3646 AE
Waverveen.
als de huisartsenpost, spoedeisende hulp, apotheek en eventueel directe opname in het ziekenhuis als
dat nodig is. Als men bij Zuwe Hofpoort constateert dat men opgenomen moet worden, wordt je alsnog
naar het St. Antonius gebracht! In
dat licht gezien ben je dus beter af
door maar meteen voor het St. Antonius te kiezen. Daar komt bij dat
als men nu naar de dienstdoende
apotheek moet, je die ergens in een
Woerdense wijk dient te zoeken.
Ligt ook niet in de route van het OV.
Dus wat wil de wethouder nou bereiken met zijn (overbodige) opmerking over het OV? Omdat ook het
AMC en het Amstelland ziekenhuis
in Amstelveen in beeld zijn voor
een huisartsenpost en spoedeisende hulp voor inwoners van De Ronde Venen, gaat de redactie van deze
krant een dezer dagen daar ook ritten naartoe maken om de zien hoe
de bereikbaarheid is en hoeveel tijd
daarmee gemoeid is om er te komen. ‘Wat gaat het alternatief worden voor de inwoners? Een huisartsenpost en SEH in Utrecht, Amstelveen of Amsterdam?

Ontwerpster Anna Feer,
blij terug

Alex Stalenberg exposeert
in de Broedplaats
Vinkeveen - Alex Stalenberg is
beeldend vormgever en geboren in
Castricum. De Amsterdamse School
waaronder Hildo Krop, wiens werk
overal in Amsterdam te vinden is
(Hildo Krop: stadsbeeldhouwer Amsterdam 1884-1970) hebben een
onmiskenbare invloed op hem gehad. Een ontmoeting met Philip Kowalski brengt hem in contact met
de Newyorkse kunstwereld in 1983
en 1984 die een grote invloed hebben op zijn beslissing om zich in
1992 definitief op beeldhouwwerken, installaties en muurschilde-

ringen toe te leggen. In zijn tijd in
New York ontmoette hij vele kunstenaars waaronder Jean-Michel Basquiat en Andy Warhol. De COBRA
beweging en primitieve kunst hebben een grote invloed in zijn werk.
Als beeldhouwer ontwikkelt hij zich
middels creaties in kalksteen, krijtsteen , tekeningen, schilderingen en
installaties. Alex Stalenberg woont
sinds kort in Vinkeveen en heeft een
groot aantal exposities op zijn naam
staan. Zijn eigen beeldhouwstijl
heeft duidelijk een eigen persoonlijkheid gevonden. Zijn werk is opgenomen in privécollecties in Frankrijk en erbuiten. Alex zoekt naar de
essentie van de vormen. Zijn boodschap, gevat in zijn beelden waar de
anatomie nieuw wordt bekeken en
de driedimensionele, multi-positiewerkstukken, brengen het publiek
tot meervoudige ontdekkingen en
gedachten. Alex exposeert met zijn
werken in Ann’s Place, de nieuwe
koffiebar in de Broedplaats te Vinkeveen aan de Herenweg 63 (benedenverdieping appartementencomplex Maria-Oord). De toegang
is gratis.

De Ronde Venen - Ontwerpster
Anna Feer, dol op strand en zee
verruilde haar mooie plekje in de
Watertuin 20 jaar geleden voor een
huis op loopafstand van bos en het
Noordwijkse strand. Het was heerlijk om daar te wonen vertelt ze,
maar na verloop van tijd realiseerde ik mij dat de verstilling die ik
zoek om mooie ontwerpen te kunnen maken soms moeilijk te vinden is als je midden in een drukke toeristische omgeving woont.
Toen ik ongeveer een jaar geleden
hoorde dat dezelfde ark in de Watertuin waar ik ooit eerder woonde, in de verkoop kwam was de beslissing om terug te gaan snel genomen. In mijn mooie studio, omringd door tuin en water, werk ik
daar als zelfstandig dessinontwerper & illustrator voor diverse (inter)
nationale fabrikanten en opdrachtgevers. Gedurende mijn gehele carrière maak ik echter ook schilderij-

en, vaak geïnspireerd door de natuur of met een knipoog naar wat
er in de natuur zoal leeft. Mijn laatste werken bestaan onder andere
uit grappige Kevers en Vlinders die
alle zijn voorzien van patronen, je
kunt ze door de gebruikte kleuren
en afmetingen dan ook heel goed
bij elkaar ophangen. Omdat ik terug ben in de gemeente De Ronde
Venen, leek het mij leuk om mensen op een ongedwongen manier
(weer) kennis te laten maken met
mijn werk. Dus doe ik mee met atelierroute kunst ronde venen op 27 &
28 mei men is dan vanaf 11.00 uur
van harte welkom in mijn studio in
de Watertuin. Momenteel wordt er
hard gewerkt aan mijn vernieuwde
website en hopelijk is deze spoedig
online: www.annafeer.nl Anna Feer
Productions – Watertuin 27 – 3648
GA Wilnis – tel. 06-51515226 – Of
neem vast een kijkje op facebook :
Anna Feer Productions

Rendez Vous ontvangt
titel Faitrade Restaurant
Mijdrecht - Op World Fair Trade
Day is Restaurant Rendez Vous in
Mijdrecht officieel Fairtrade Restaurant geworden. Wethouder David Moolenburgh overhandigde het

bord met de titel. In zijn toespraakje memoreerde dat de titel in het geval van Rendez Vous zeer verdiend is.
Hij noemde de grote maatschappelijke betrokkenheid van het restau-

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

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

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
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.

Grijstinten in de bosjes
Zeg eens eerlijk: kent u de heggenmus? Nee? Geeft niet, u bent
zeker niet de enige. De heggenmus is vermoedelijk de onbekendste van de algemene broedvogels in Nederland. Een echte
tuinvogel, die door de verstedelijking van de vorige eeuw enorm
in aantal is gegroeid en zelfs in
aangeveegde, strakke tuinen
nog voedsel of een broedplekje weet te vinden. Misschien zit
er momenteel eentje vlakbij uw
huis in een boomtop zijn metalige, ietwat breekbare liedje te
zingen. Het klinkt een beetje alsof een roodborst een vinkenslag
uitprobeert, maar daarvoor de
kracht mist. Hun bescheiden bijdrage aan het vogelkoor wordt
dikwijls overstemd door het verbale geweld van merels, lijsters,
winterkoninkjes en vinken. Rustig, onopvallend en ondanks de
naam geen familie van de huismus. De kleuren lijken er wel een
beetje op, maar de huismus bezit een kegelsnavel om zaden te
kraken, de heggenmus heeft het
spitse snaveltje van de insecteneter. Een bruin met grijs vogeltje
dat vliegen maar zozo vindt en
zich liever ophoudt in het struikgewas. Soms zie je ze stilletjes
in de tuin rondschuifelen op
zoek naar iets eetbaars. Een grijze muis. Heggen‘muis’ was wellicht een betere benaming geweest. Maar het liefdesleven van

dit grijze muisje kent veel tinten
grijs. In de vogelwereld wordt
partnerschap voor het leven heel
gewoon gevonden, maar in de
nesten van zulke vogelstellen
liggen vaak jongen van verschillende vaders. Nee, met de trouw
neemt men het niet zo nauw.
Heggenmussen gaan daar zelfs
naar vogelbegrippen vrij ver in.
Als ze de lente in hun bol hebben, paren ze dagen achtereen
soms wel twee keer per uur, en
niet alleen met hun vaste partner. Als echtgenote of buurman
even met iets anders bezig zijn,
doet hij het gauw met de buurvrouw. En zij met de buurman.
Dat is al gebeurd voor je er erg in
hebt, het is net of ze even haasje-over doen. Toch gaat dit niet
ten koste van de romantiek, want
als je goed luistert kun je zo’n
mannetje in de bosjes soms een
liefdesliedje horen fluisterzingen
tegen zijn vrouwtje. En in tegenstelling tot veel vreemdgangers
in de mensen- én vogelwereld
kennen ze hun verantwoordelijkheid. Ze vinden het heel normaal
dat meerdere mannetjes helpen
de jongen uit een nest groot te
brengen. Genoeg redenen toch
maar eens op die grijze heggenmusjes te letten. Er gebeurt sowieso veel meer in de bosjes dan
vaak wordt gedacht.
Jaap Kranenborg

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN
rant. Frans Schreurs liet zich vertegenwoordigen door Tessa Karthaus.
Zij zei in haar dankwoord dat Rendez
Vous de titel eervol vindt en dat Frans
Schreurs er erg blij mee is. Het bord
Fairtrade Restaurant gaat een mooie
plek krijgen. Bij de uitreiking waren
leden van de stuurgroep millenniumgemeente aanwezig. De stuurgroep
zet zich in voor fairtrade en probeert
zoveel mogelijk bedrijven, kerken
en scholen te betrekken bij de fairtrade campagne. De voorzitter van de
stuurgroep Hans van Kessel (tweede

van links) vermeldde dat de gemeente sinds 2013 Fairtrade Gemeente is
en dat Rendez Vous al voor 2013 allerlei fairtrade producten gebruikte in
de gerechten en fairtrade koffie, thee
en wijn schonk. Het restaurant gaat
de fairtrade gedachte zeker uitdragen. De stuurgroep is daarom blij dat
Rendez Vous Fairtrade Restaurant is.
De stuurgroep millenniumgemeente sloot de feestelijke bijeenkomst
af met een fairtrade lunch. Conclusie van de stuurgroep was: bij Rendez
Vous is fairtrade smaakvol en chique.
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Hoge opkomst Atalante Junior-Senior toernooi

De Ronde Venen - Als afsluiter
van het seizoen voor de aspiranten
afdeling van Volleybal Vereniging
Atalante wordt de laatste jaren gekozen voor het “Junior-Senior” toernooi. Een 2 tegen 2 toernooi waarbij
een aspirant gekoppeld wordt aan
een senior uit de hogere heren of
dames teams.
Afgelopen vrijdag 19 mei was het
weer zover en net als vorig jaar een
hoge opkomst van wel 64 leden. Dit
keer gekozen voor een variant. Geen
vast teams, de aspiranten speelden
in hun 4 wedstrijden steeds weer
met een andere senior. Naast dat de
jeugdleden zich altijd sterk optrekken aan het spel van de senior speler, is het ook goed voor de integratie binnen de vereniging. Het gaat
op dit toernooi altijd meer om lekker
spelen dan om de prijzen of de eer.
Dus werden de prijzen ook verdeeld
over willekeurige plaatsen. Atalante
kijkt terug naar een mooi aspiranten
seizoen met een gezellige afsluiter!

Veenland turners Senna
en Cas winnen medaille
De Ronde Venen - Zaterdag 20
mei werd in Sporthal Galgenwaard
in Utrecht de recreanten wedstrijd
gehouden. Ruim 400 kinderen uit
het rayon turnden hun wedstrijd.
Voor Veenland deden er 16 turners
en turnsters mee. In de eerste ronde waren de jongens aan de beurt.
Olav, Cas, Loek, Boaz, Jay, Jaimy,
Senna, Dave, Seppe. Voor sommige
de eerste wedstrijd en er waren dan
ook hier en daar zenuwen zichtbaar. Er werden hier en daar oefeningen omgedraaid of dingen vergeten. Maar verder werd er prima
geturnd. Bij e prijsuitreiking bleek
Senna de gouden medaille gewonnen te hebben en Cas een mooie
bronzen medaille. Jay en Jaimy vielen samen met een gedeelde vierde plaats net buiten de medailles.
Loek en Boaz werden zesde en zevende. Seppe zevende , Dave tiende
en Olav 16de. Aan de andere kant
turnde Marit. Zij turnden een prima
wedstrijd met een uitstekende vijfde
plaatst op vloer. Marit werd tiende.

beste oefening liet ze zien op vloer
met een mooie derde plaats. Ook
haar andere oefeningen gingen
heel netjes en ze behaalde een prima negende plaats.
Gelukkig liep de wedstrijd weer in
en konden Jackie, Loïs, Samantha
en Rosanne hun wedstrijd redelijk
op tijd beginnen. Hier en daar lukte nog niet alles op brug en deed
er Samantha iets heel raars op vloer,
maar voor de rest deden ze het prima. Rosanne werd zelfs eerste op
vloer en vierde op brug. Samantha
werd vierde op vloer en balk, en ook
Loïs deed het uitstekend op balk
met een vierde plaats. Samantha
werd vijfde , Rosanne zesde, Jackie
8ste en Loïs vijftiende.

Prachtige tochten om te
kanovaren
Voor iedereen een
passende tocht
De deelnemers kunnen kiezen uit
verschillende en daarmee de tocht
kort of lang maken. Er is keuze uit
drie routes: 19 km; 26 km en 46 km.
Door de verschillende afstanden is
het voor iedereen met wat kano-ervaring mogelijk om een tocht te maken. Bij de korte tochten wordt er
gevaren in een rustig tempo. De
weervoorspellingen zijn gunstig.
Vinkeveense plassenroute
19km / 26 km
Als middellange kanotocht is de
ANWB-route in combinatie met de
Achterbosroute een tocht van in totaal ca. 19 km over en achterlangs
de Vinkeveense Plassen een prima
route. Aantrekkelijk is het om de
tocht na de polder langs de Ringvaart te vervolgen via de Botsholsesloot. De rust en de natuur vormen een uitstekend decor voor
een onvergetelijke tocht en zullen
de onvermijdelijke gevoelige spieren doen vergeten. Voor de liefhebbers van groot “open” water kan er
bij rustig weer een oversteek over
de Noord Plas worden gemaakt. Bij
te veel wind wordt achter de eilanden langs gevaren. Ook voor open
kano’s of Canadezen is deze tocht

Wilnis - Woensdag 17 mei was het
schoolvoetbal toernooi voor de kinderen van groep 1 en 2 van Wilnis
en omgeving. CSW heeft het initiatief genomen om voor deze groepen
dit toernooi te organiseren. De wedstrijden duurden steeds 8 minuten
en werd gespeeld met 5 tegen 5. Op
deze stralende dag renden veel fa-

natieke kinderen over de velden.
De kleuters van de Driehuisschool
waren zo enthousiast dat ze met
wel 3 teams present waren. Voor
hen was de kroon op de middag dat
ze de zilveren beker mee naar huis
mochten nemen. Het toernooi was
een heel groot succes. CSW hartelijk dank voor deze leuke middag!

Zeventiger bij Bridgeclub
De Legmeer

Spannend
Maura mocht in de tweede ronde haar eerste wedstrijd turnen. Dit
is best spannend en als je dan ook
nog de juf kwijt bent is dat best eng.
Maar nadat de tranen gedroogd
waren turnde Maura een prima
wedstrijd en behaalde ze een keurige negende plaats.
Ruim een uur te laat begonnen wij
aan de vierde ronde. Hierin turnde
dit keer Jessy haar wedstrijd. Haar

De Ronde Venen - Door kanovereniging De Ronde Venen wordt dit
jaar weer het “Rondje de Venen”
georganiseerd. De toertocht wordt
op zondag 28 mei gevaren.

Driehuis kleuters behalen 2e prijs

goed te volbrengen. Met een gemiddelde vaarsnelheid van 4-5 km
per uur is een recreant een flink
deel van de dag buiten in de natuur sportief bezig en zal de beleving vanaf het water anders zijn
dan wanneer men gaat wandelen
of fietsen. De langere tocht van 26
km combineert de plassen met het
riviertje de Angstel en komt langs
Abcoude.
Het Vaarcircuit Ronde Venen
46 km
Is een rondje langs de grenzen van
de gemeente De Ronde Venen. De
marathon is een echte prestatietoertocht en vraagt een behoorlijke conditie. De tocht duurt al gauw
6 tot 8 uur. Het voordeel van deze
route is dat er veel variatie is in verschillende soorten vaarwater. Daarom is deze tocht zeker niet saai en
kunnen de kanovaarders genieten
van diverse fraaie landschappelijke
elementen.
Informatie
De tochten op 28 mei worden georganiseerd door de kanovereniging
De Ronde Venen. De start van de
marathon is om 9.00 uur en de kortere tochten starten om 10.00 uur.
Het vertrek is vanaf de loods aan de
Herenweg 196 te Vinkeveen. Graag
ongeveer 30 minuten eerder aanwezig zijn bij de vereniging om de
spullen op tijd in het water te krijgen. Inlichtingen bij Willem Goverse
e-mail goverse@planet.nl

Regio - Wat samenwerking al niet
vermag! De gelegenheidscombinatie Joop van Delft van De Legmeer en Marcel Dekker van BVU
presteerde het om met 72,57% alle A- spelers te overbluffen, klasse. Op gepaste afstand volgden Johan Le Febre & Wim Slijkoord met
toch nog een prima percentage van
60,07. Nel & Adriaan Koeleman zaten daar dichtbij en werden derde
met 59,38%. Mieke van den Akker &
Lijnie Timmer tekenden voor plaats
vier met 54,51% en Heleen & Mees
van der Roest, alweer, sloten de top
in deze lijn af als vijfde met 52,08%.
In de B- lijn viel de eerste plek toe
aan Sandra Raadschelders & Marja van Holst Pellekaan met 58,33%.
Cora de Vor & Bep de Jong werden
tweede met 57,19% gevolgd door
Riet & Wim Beijer die met 56,35%
derde werden. Adrie & Ko Bijlsma
blijven het uitstekend doen en werden nu vierde met 53,75% en ook
voor Irene Hassink & Rie Bezuyen
was de avond geslaagd met 51,63%
als vijfde. In de C- lijn trokken Marjan & Jan Wille aan het langste eind

met 59,02%. Gewoon onverstoorbaar blijven, ook na een vervelend uitneem bod van de tegenpartij, loont! Voor Froukje Kraaij & Rini
Tromp was de tweede plaats weggelegd met 57,17% en de nummers
drie en vier, Anneke & Bram van der
Zeeuw en Mick & Sybren Frantzen,
zaten met respectievelijk 56,96 en
56,04% erg dicht bij elkaar. Lenie
Pfeiffer & Tina Wagenaar versloegen met 54,97% nipt Ineke Hilliard
& Elisabeth van den Berg, waardoor
Ineke haar Nederlandse bridge carriere met 54,94% beëindigde. Volgende keer volgt de ontknoping van
deze laatste ronde van dit seizoen,
waarna na de slotdrive het zomerbridge vanaf woensdag 7 juni losbarst. Dit gebeurt net zo als de vorige zomer ook in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen en inschrijven het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.
nl. Inschrijven kan ook direct voorafgaand aan de avond in de zaal,
maar dan wel minimaal een halfuur
voor de aanvang van 19.45 uur.

Dagprijs BVU voor
gelegenheidskoppel Ada & Jan
Regio - Maandag 15 mei werd de
vierde en voorlaatste zitting gespeeld in de laatste paren competitie van de BVU. Ada Veerhuis & Jan
van Beurden haalden in de B-lijn de
hoogste score: 65,58%. Ze werden
gevolgd door Bertha de Jong & Lisa Antonioli met 63,25% en Tonny
Godefroy & Harry Rubens (61,92%).
Greet & Rolf Rahn en Co Beunder
& Henk van der Schinkel leiden deze lijn met 59,18%. Tonny en Harry
zijn derde met 58,05%. Het ziet er
naar uit dat deze 3 paren gaan uitmaken wie er volgende week promoveert, de rest volgt op meer dan
4%. In de A-lijn was de winst voor
Lambert Koeter & Huib van Geffen met 62,98%. Marijke & Ger van
Praag werden tweede met 61,16%
en Greetje van den Bovenkamp &
Ria Wezenberg derde met 61,07%,
waarmee ze nog steeds ruimschoots
aan de leiding gaan (59,05%). Mo-

nique Verberkmoes & Jan van Beurden staan 2 (56,98%) en Lambert
& Huib 3 (55,28%). Deze kopgroep
van drie wordt op de hielen gezeten
door het jagende peloton op slechts
een paar procentjes. Enkele namen:
Marijke & Ger, Bep & John, Cees &
Jos, Ans & Lia, allen op minder dan
4 %. Volgende week de ontknoping!
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren
kennen, dan kunt u zich bij de BVU
opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen
en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via
de email: wagenvoorthans@gmail.
com.

Bert Loogman kampioen
hoogste klasse librebiljart
Regio - De finale in de biljart spelsoort libre hoogste libre klasse (4-5
ster) werd gespeeld in de prachtige
biljartzaal van De Springbok, de spelers hebben hier de beschikking over

3 top onderhouden biljarttafels. Zes
spelers gingen deze strijd aan: John
Vrielink, Paul Schuurman, Bert Loogman, Kees de Zwart, Ton Bocxe en
Rob ten Brink. De finale werd ver-

Stichting Dorpentocht fietst op
zondag 4 juni voor de 40e maal
Regio - Op zondag 4 juni 2017 (1e
Pinksterdag) viert de Stichting Dorpentocht opnieuw een jubileum.
Dan wordt voor de 40e keer de jaarlijkse fietstocht voor een Goed Doel
verreden. Een jubileumtocht, en de
stichting laat dit niet ongemerkt
voorbijgaan. Als dank aan de oprichter van de Elfdorpentocht (zoals deze fietstocht vroeger genaamd
was), de heer B. Breij, is de route van
de veertigste editie vrijwel gelijk aan
de allereerste van 1987. Maar wie
kent die nog? De deelnemers aan
de veertigste editie worden niet vergeten, er is een prijsvraag met vragen uit het verleden van de (Elf-)
Dorpentocht waarmee vele mooie
prijzen te winnen zijn. Er zijn mensen die alle voorgaande negenendertig edities hebben meegefietst.
Zelfs die van 1997 en 2012, toen het
weer bar en boos was. Dit jaar rekenen wij op goed fietsweer en op
veel deelnemers en uiteindelijk is
dat weer goed voor het Goede Doel,
Stichting Dream4Kids.
Droomdagen
Stichting Dream4Kids organiseert al
sinds 2003 droomdagen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die te kampen hebben met een jeugdtrauma.
Denkt u aan rouwverwerking, vechtscheiding, mishandeling, misbruik
of verwaarlozing. Alleen al in Nederland heeft tussen de 25 en 50%
van de kinderen te kampen met een
jeugdtrauma. Om te voorkomen dat
deze kinderen klachten overhouden
is een goede behandeling en begeleiding van levensbelang. Dream4Kids ondersteunt de behandeling
door de allergrootste dromen van
kinderen in vervulling te laten gaan
tijdens een droomdag. Dit draagt bij
aan het vertrouwen in zichzelf en de
wereld. Ook na de droomdag verliezen hen niet uit het oog!
Dorpentocht
De Dorpentocht 2017 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. De startposten
liggen dit jaar in: Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Mijdrecht,
Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer en
Nieuw Oosteinde. 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.
Startplaatsen
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 horecagelegenheid iets nuttigen of gewoon op een
bankje in het gras uw eigen lunch
gebruiken. Bij elke post ontvangt u
een stempel met een letter 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 Dream4Kids. 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

speeld over 2 dagen, en alle spelers
bestreden elkaar in een persoonlijk
treffen, waarbij twee spelers over
bleven voor de uiteindelijke finalepartij, dit waren Ton Bocxe en Bert
Loogman. Beide spelers waren aan
elkaar gewaagd, tot de finale hadden zij beide 6 punten, elk 3 wedstrijden gewonnen en 1 verloren. De
partij ging tot 110 caramboles, richting het eind van de partij stond Ton

veel tijd en moeite in het vinden van
fietspaden waar u nog niet eerder
geweest bent.
Erelint
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 39 voorgaande
exemplaren hebben verzameld.
De kosten van deelname zijn nog
steeds 4,50 euro (op de dag van de
tocht), maar u betaalt slechts 3,50
euro 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 euro (inclusief verzendkosten). De hoofd-startpost is net als vorig jaar in het gebouw van het Keizer Karel College
aan Elegast 5 te Amstelveen. Graag
treffen wij u op zondag 4 juni a.s.
daar of op één van de andere onderstaande startposten.
Voorzitter Marco stopt
Dit jubileumjaar is het moment dat
de huidige voorzitter van de Stichting Dorpentocht, de heer Marco
de Knegt, afscheid neemt van ons
stichtingsbestuur. Hij heeft maar
liefst 30 jaar (32 tochten) de Dorpentocht mede georganiseerd en hij
gaat zich toeleggen op andere zaken. Als u hem tijdens onze fietstocht op zondag 4 juni 2017 ergens
treft, schroomt u dan niet om hem
persoonlijk de hand te schudden.
Hij heeft dat zeker verdiend. Het bestuur van De Dorpentocht is hem
veel dank verschuldigd.
Startplaatsen
Amstelveen
35 + 55 km
Keizer Karel College, Elegast 5
Ouderkerk ad Amstel 35 + 55 km
Café De Vrije Handel, Dorpsstraat 7
Mijdrecht
alleen 55 km
Rotonde Hofland/Dukaton
Uithoorn
35 + 55 km
Kwalitaria, Amstelplein 30
De Kwakel
alleen 55 km)
Dorpshuis “De Quakel”, Kerklaan 16
Aalsmeer
alleen 55 km
Snackbar ’t Koepeltje,
Beethovenstraat 62
Nieuw Oosteinde
35 + 55 km
Hoek Karperstraat/Vlinderweg
t.h.v. Karperstraat 78
Voorverkoop
Voorverkoop is van zaterdag 20 mei
2017 tot en met vrijdag 2 juni 2017
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 (zaterdags gesloten)
- Bruna Amstelveen, Groenhof
118, 1186 EX Amstelveen
Prijzen (per deelnemerskaart)
- In de voorverkoop is het tarief
3,50 euro.
- Het tarief voor bestellen via de
website www.dorpentocht.net is
4,00 euro (inclusief verzendkosten)
- Op de dag van de tocht is het tarief 4,50 euro.
Starttijd
Er kan gestart worden vanaf 9.30
uur tot 14.00 uur. Alle posten sluiten
uiterlijk 18.00 uur.
Meer informatie
Kijk op onze website: www.dorpentocht.net of stel een vraag per e-mail
op info@dorpentocht.net. Like ons
op facebook: www.facebook.com/
Dorpentocht

op 102, en Bert op 80. Bert had echter zijn zenuwen het beste onder
controle, en wist dankbaar gebruik
te maken van een paar foutjes van
Ton, waardoor Bert met een eindsprint het kampioenschap voor zich
opeiste. Met Bert Loogman als kampioen kan de biljartfederatie trots
zijn, al jaren is hij teamleider van het
in Cafe De Vrijheid te Amstelhoek
spelende team van Dé Biljartmakers.
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GVM’79 straalt in District
Finale turnen!

Zonnige sportdag op
OBS Willespoort

Mijdrecht - Op zaterdag 20 mei
was er District finale met maar liefst
drie turnsters van GVM’79. Jessica
Helmer, Karlijn Hoornweg en Tara
de Jong mochten nogmaals hun oefening laten zien en ditmaal in Amsterdam. De laatste weken hebben
ze flink de puntjes op de i gezet en
dat hebben ze laten zien. Ze begonnen bij de brug waar het inturnen
meteen vlekkeloos verliep. De turnsters kregen een goede score met
als verbeterpunt de hoge opzwaai.
De zenuwen voor de balk waren
vandaag naar de achtergrond geschoven. Jessica maakte een mooie
pirouette op de balk, Karlijn zorgde
voor een hoge fouêtedraai en Tara
behaalde de 8e plaats op balk met
een mooie choreografie! Met zijn
allen marcheerde we naar de vloer

Wilnis - Woensdag 17 mei jl. was
de jaarlijkse sportdag op OBS Willespoort. Deze dag kon al niet stuk
door het prachtige weer, maar vooral ook door het plezier dat alle kinderen in het sporten hadden!

waar we erg veel zin in hadden. De
vloer is een favoriet onderdeel van
de turnsters en er word goed aandacht geschonken aan het maken
van een oefening dat bij de turnster
past. Karlijn was dit keer weer in
haar element en maakte haar oefening met een mooie salto. Tara had
een mooie arabier salto en sprong
een hoge salto. Jessica kreeg maar
liefst de 5e plaats met haar vloeroefening. Ten slotte was het alweer tijd
voor het laatste toestel: Sprong. Tara maakte een prachtige overslag
met een goede afduw. Jessica verbeterde zichzelf enorm en haalde de
8e plaats. Karlijn sprong prima ondanks dat ze een hele andere trampoline had als gewend. Uit een deelnemersveld van 35 turnsters werd
Jessica 10e , Tara 11e en Karlijn 31e.

Argon JO13-5 Kampioen
Mijdrecht - Zaterdag is dan eindelijk het kampioensfeest van Argon JO13-5 gevierd door een overwinning op Roda 23 JO13-9 met
6-1. Speciaal voor deze gelegenheid mochten de mannen op het
hoofdveld hun talenten laten zien.
De wedstrijd ging redelijk gelijk op,
maar toen de Argonauten eenmaal
begonnen met scoren was er geen
houden meer aan en werd Roda 23
weg gespeeld. Achterin komt er dan

De dag werd geopend met een
spetterende openingsdans op het
schoolplein. Nadat de spieren goed
waren opgewarmd, stonden er de
gehele ochtend verschillende clinics onder leiding van professionals en sportklas-leerlingen van het
VLC gepland. De groepen 1 en 2

hebben clinics aikido, dans en turnen gevolgd. De middenbouwgroepen hebben kennis gemaakt met de
sporten atletiek, taekwondo, dans
en korfbal en de bovenbouwgroepen hebben hun best gedaan bij
kickboksen, honkballen, volleyballen en tennissen. Tussendoor konden de kinderen even bijkomen met
wat gezonde snacks en drinken.
Deze sportieve dag werd afgesloten met een heerlijk, verkoelend en
welverdiend ijsje. Mede dankzij alle
ouders die geholpen hebben, is het
een prachtige sportdag geworden!

geen muis meer doorheen en voorin lijkt iedereen vleugels te krijgen.
Supporters waren in grote getalen
aanwezig om het feest mee te vieren, en na het laatste fluitsignaal
kwam de kampioensschaal dan
eindelijk te voorschijn. Het feestje
barste los en iedereen mocht ook
nog een beker en een foto in ontvangst nemen en zelfs de begeleiding kreeg nog iets om op de overwinning te proosten.

Zonnige Atlantis Lasergames

Schoolvoetbal groep 1 en
2 bij CSW
Wilnis - Op 17 mei is bij CSW het
eerste schoolvoetbaltoernooi voor
groep 1 en 2 gehouden. Voor dit
toernooi waren de basisscholen uit
Wilnis uitgenodigd en die gaven in
totaal 12 teams op. Door de grote opkomst van meer dan 80 kinderen en het mooie weer is het een
groot succes geworden. De kinderen speelden wedstrijden van 5 te-

gen 5 zonder keeper. Nadat ieder
team twee poulewedstrijden had gespeeld, werden er nog twee wedstrijden door elk team in de finale ronde
gespeeld. De finale ging tussen de
Driehuis school en het Kids College.
Met een overtuigende overwinning
greep Kids College de eerste prijs.
Na afloop kregen alle teams nog een
aandenken en een traktatie.

Mijdrecht - Wat hadden we een
prachtig weer om met alle jeugdleden te gaan lasergamen als afsluiter
van het seizoen. De feestcommissie
heeft alles uit de kast (schuur) gehaald om het eigen Atlantisveld met
obstakels in te richten. Maar liefst
33 D, E en F leden stonden om 12.00
uur bij het hek om van start te gaan.
Na een korte uitleg zijn er meerdere spellen gespeeld waarbij gekeken
werd wiens team het langst overeind
bleef. Wat mooi om te zien dat de gemengde teams ervoor zorgden dat de
F leden optrokken met D of E leden.
Samen één, dat was wel duidelijk!
Tussen de spellen door was gezorgd

voor genoeg drinken en snacks. Het
eindspel, iedereen het veld in, kon
worden gevolgd door de ouders die
al weer klaar stonden om de verhitte kinderen op te halen. Wat ging de
tijd snel! Na een kleine update van
het veld stond de feestcommissie alweer klaar om de A, B en C leden te
verwelkomen. Deze 17 jongeren hebben een aantal spellen gespeeld en
veel lol gehad met de guns. Ook in
deze groep proefde de feestcommissie een positieve sfeer en saamhorigheid. Dat bleek ook uit het feit dat zij
allemaal de handen uit de mouwen
staken en hielpen alle obstakels in
een mum van tijd weer op te ruimen.

Mijdrecht - Op18 mei heeft de donderdagmiddagafdeling van BVM
haar slotdrive gespeeld met voorgesorteerde spellen. Deze spellen gaven toch wel veel hoofdbrekens bij
de verschillende paren. Maar zoals
altijd werden vele oplossingen gevonden die leidden tot verrassende
scores. Na 24 spellen was de uitslag
duidelijk.

Voorts zijn de overall kampioenen
bekend gemaakt. Dit zijn degenen
die over het hele seizoen gemiddeld het beste resultaat hebben gescoord: Jan Bunnik & Corry Twaalfhoven. Zij zijn in het zonnetje gezet
met een mooie bos bloemen. Ten
slotte is de leiding van de donderdagmiddaggroep bedankt voor hun
organisatorische inzet. Het nieuwe
seizoen vangt aan op donderdagmiddag7 september 2017. Nieuwe
leden zijn van harte welkom. In de
zomer valt er ook te spelen bij BVM.
Vanaf maandagavond12 juni de zomerbridge drives. Inschrijven kan
vooraf via E-mail naar mevrouw Caro Toebosch: caro.toebosch@tele2.
nl, met vermelding van beide namen van de deelnemende paren. Inschrijfkosten 6 euro per paar.

Jeugdopleiding Argon
gecertificeerd

Om het certificaat te behalen moet
een traject gevolgd worden dat bestaat uit vier stappen: adviesgesprek, audit, review en rapportage. Tevens dient voldaan te worden aan een ruim aantal omschreven kwaliteitseisen aangaande beleid en bestuur, teams, kader, trainings- en wedstrijdprogramma, samenwerking, innovatie en kennis-

deling, ontwikkeling spelers en trainers, accommodatie en voorzieningen en resultaten en verantwoording. Uit het feit dat Argon in 12
jaar pas de vijfde amateurvereniging in het KNVB district West 1 is
die een dergelijk certificaat weet te
bemachtigen, mag geconcludeerd
worden dat het geen sinecure is om
dit te bewerkstelligen. Het was dan
ook met de nodige trots dat algemeen voorzitter Ton Goedemoed en
de voorzitters van de afdeling veldvoetbal Ton Liemburg en Bert Scheper het certificaat in ontvangst namen. Een gevoel dat volkomen op
zijn plaats lijkt bij een certificaat,
dat de plicht met zich meebrengt
om de opleiding van de club in de
toekomst op minimaal hetzelfde niveau te blijven houden. Iets wat niet
wordt gezien als een last, maar als
een mooie uitdaging!
Foto: sportinbeeld.com

Wilnis - 10 enthousiaste kinderen van Kids College groep 1&2
waren er woensdagmiddag helemaal klaar voor! Schoolvoetbal voor
groep 1&2 bij CSW! Met het heerlijke weer hadden ze er allemaal super veel zin in! De eerste wedstrijd
moesten ze even op gang komen
en hebben ze helaas verloren, maar

daarna ging het alleen maar beter. Met mooie moves en goed samen spel wonnen ze de andere 2
wedstrijden en dat betekende; meteen geplaatst voor de finale! Heel
knap. Een spannende finale wedstrijd volgde, die ze hebben gewonnen met 3-0! Wat een toppers, gewoon 1e geworden!

Bridgevereniging
Mijdrecht BVM

De vier paren die de beste
oplossingen vonden, waren:
1. Riet & Gerard
van der Meer
66,27%
2. Huub & Hennie
van der Reep
64,23%
3. Rene de Jong &
Tineke Schreurs
63,85%
4. Ruud pfeiffer &
Ria Matthiessen
61,76%

Mijdrecht - Zaterdag werd Argon bezocht door KNVB ambassadeur Hans Buitenhuis. De ambassadeur kwam niet met lege handen,
want hij overhandigde het bestuur
het certificaat, dat aangeeft dat de
jeugdopleiding van Argon voldoet
aan de gestelde normen van het
kwaliteit en performance programma van de KNVB. Daarmee wordt
de stelling, dat Argon al vele jaren
lang een prima jeugdopleiding heeft
nu met bewijs onderbouwd.

Kids College 1&2
kampioen schoolvoetbal

Opening beachveld De Vinken
en Atalante groot succes
De Ronde Venen - Na een lange voorbereiding met sponsorwerving, aanleg en aanschaf van materialen is op zaterdag 20 mei jl. onder grote belangstelling het beachveld in Vinkeveen officieel geopend
door mevrouw Alberta Schuurs, wethouder sport in gemeente De Ronde Venen. Het beachveld is tot stand
gekomen door een unieke samenwerking tussen Korfbalvereniging De
Vinken en Volleybalvereniging Atalante. Vorig jaar is het veld al in gebruik genomen door leden van beide verenigingen en ook het Veenlanden College heeft het veld al gebruikt
bij een sportdag. De opening begon
met een woordje van de voorzitters
en bloemen voor de 7 personen van

beide verenigingen die met elkaar
het beachveld hebben gerealiseerd.
Daarna heeft mevrouw Schuurs, wethouder sport, het veld geopend met
een fluitsignaal, waarmee ook de demowedstrijd van de heren van volleybal vereniging Atalante van start
ging. Ook de jeugd van beide verenigingen is aan bod gekomen. Op het
korfbalveld werd een 1 tegen 1 toernooitje gespeeld en op het volleybalveld speelden de mini’s en daarna 2
aspirantenteams een toernooitje. Het
toegestroomde publiek had de hele
middag leuke sporten om te kijken.
Op de velden kunnen 2 korfbal- of 2
volleybalvelden worden neergezet of
zoals met de opening 1 korfbal- en 1
volleybalveld.

loond, in de laatste minuut werd er
een voorsprong van 6-5 genomen.
Maar de tegenstander had nog de
laatste aanval en even leek de tegenstander gelijk te komen. Maar
gelukkig voor Atlantis werd er goed
verdedigd waardoor het doelpunt
niet telde. Onder een groot applaus
van het aanwezige publiek werd er
gewonnen met 6-5. Een spannend
duel van twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren maar een

wedstrijd die wel heel sportief bleef.

Atlantis D1 wint
wederom het derby duel
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
trad de Petra’s Praktijk ploeg weer
aan tegen de Vinken D1. Duels tegen onze buurtvereniging uit Vinkeveen zijn altijd extra spannend voor
beide ploegen. In de vorige wedstrijd waren de ploegen zeer aan elkaar gewaagd en trok de D1 met 6-7
aan het langste eind. Ditmaal mochten ze hun thuisduel spelen. De start
gaf gelijk weer hetzelfde beeld, beide ploegen waren vooral verdedigend erg lastig voor elkaar. Met nog
5 minuten voor de rust wist de D1
het eerste doelpunt aan te tekenen
1-0. Dit leek de rust stand te worden maar de Vinken wist in de laatste minuut nog tweemaal te scoren
waardoor de Petra’s Praktijk ploeg
met een 1-2 achterstand de rust in
ging. In de rust kreeg de ploeg weer
veel tips, aanwijzingen en oppeppers van de coaches Petra Taal en
Gita Geusebroek. De tweede helft

kwam Atlantis D1 weer snel op gelijke hoogte maar weer gaven beide
ploegen weinig kansen weg. Atlantis
D1 nam wel steeds de voorsprong
de tweede helft. Met mooie acties
en oog voor elkaar speelde de ploeg
de juiste mensen uit waardoor er de
tweede helft meer doelpunten vielen. Wat helemaal mooi was dat er
ook veel van afstand gescoord werd.
Verschil
Met nog twee minuten te spelen
nam de ploeg een 5-4 voorsprong
maar het lukte de ploeg maar niet
om er twee doelpunten verschil van
te maken. En wat gebeurt er als je
zelf de kansen niet afmaakt…. Dan
maakt de tegenstander weer het
doelpunt. Dit leek de eindstand te
worden maar Atlantis D1 perste er
nog de laatste adem uit en ging
er aanvallend en verdedigend nog
voor. Die power en inzet werd be-

Race
Door deze overwinning blijft de
ploeg nog in de race voor het kampioenschap in de 1e klasse, wat 1
klasse is onder de hoogste klasse van Nederland. Aanstaande zaterdag speelt Atlantis D1 uit tegen
KVA en als de ploeg dit duel weten
te winnen kunnen ze na de zaal wederom kampioen te worden.
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Tussensprint brengt De
Vinken A1 overwinning

Wielerschool en Advisor
steken IJNG in het nieuw

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
stond er voor de De Vinken A1 wederom een streekderby op het programma; Atlantis A1 uit Mijdrecht
kwam op bezoek. De Vinken en Atlantis kennen elkaar inmiddels door
en door. Zowel in de zaal als in de
herfstcompetitie kwamen de ploegen elkaar tegen. En elke keer was
er sprake van een spannende strijd.
Vaak trok De Vinken aan het langste eind, maar garantie voor succes
was dat absoluut niet, benadrukte
coach Rebecaa Strubbe. Het moest
de ploeg echter wel vertrouwen geven in een goede afloop. Zeker als
er net zoveel vechtlust getoond
zou worden als in de wedstrijd tegen Luno vorige week. Toen knokte
de ploeg zich uit een moeilijke fase
en wist het als team de overwinning
naar zich toe te trekken.

De Ronde Venen - Vrijdag 12 mei
hebben de directeuren van MB BodyFit/Wielerschool.nu, de directeur van Advisor ICT Solutions en
de voorzitter van IJsclub Nooit Gedacht een vijfjarig contract getekend waarmee de leden van IJsclub
Nooit Gedacht voorzien worden van
nieuwe kleding. In eerste instantie
betreft de nieuwe kleding een complete fietsoutfit (broek, shirt, windstopper en arm- en beenstukken)
ten behoeve van de fietsende leden
van IJNG. Zeer binnenkort zullen zij
al te bewonderen zijn in hun nieuwe outfit tijdens de trainingen en de
fietstochten van dit voorjaar en de
zomer. Daarnaast zal in het najaar
de schaatsende leden in een nieuw
wedstrijdpak voor de dag komen. Er
worden zowel wedstrijdpakken voor
het langebaanschaatsen gesponsord als voor de marathon, zodat
zowel de jeugd als de senioren van
de SchaatsTrainingsGroep van IJNG
hier profijt van hebben.

Vervangen
Vanwege droevige omstandigheden miste De Vinken Timo Pronk. Hij
werd vervangen door B-junioor Max
de Haan. De thuisploeg begon flitsend. Binnen 40 seconden nam De
Vinken een voorsprong van 2-0. Atlantis was overrompeld, maar liet
zich toch niet van de wijs brengen.
Sterker nog, na de 1-2 en 2-2 nam
het brutaal een 2-3 voorsprong. De
wedstrijd verliep eigenlijk zoals het
van tevoren verwacht was. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en
om en om werd er gescoord. Daar
waar De Vinken elke keer een voorsprong nam, was het Atlantis dat elke keer terug kwam. Vlak voor het
rustsignaal nam De Vinken toch
iets verder afstand: 9-7 (doelpun-

ten: Max de Haan (2x), Deena Dankelman, Finn Kroon, Lotte Bouwman,
Fenne Claassen, Ravi Brockhoff (3x).
Tweede helft
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Met Tom Vis op de plaats van
Max de Haan was het eerste Vinken
aanvalsvak weer even zoekende.
Dat gaf de bezoekers de gelegenheid om weer terug te komen: 9-8.
Even leek het erop dat De Vinken,
na treffers van Tom Vis en Fenne
Claassen, de Mijdrechtenaren van
zich af wisten te schudden: 11-8.
Maar de ploeg uit Mijdrecht rechtte de rug en sloop dichterbij: 119, 11-10 en zelfs 11-11. De Vinken
had dat ook een beetje aan zichzelf de danken. De ploeg speelde
wat onrustig en maakte te veel onnodige plaatsfouten. Net op het moment dat het thuispubliek dacht dat
het de verkeerde kant op zou gaan,
herpakte de thuisploeg zich. Daar
waar eerder tien minuten niet gescoord was, scoorde het nu aan de
lopende band. Binnen tien minuten
liep het uit naar een geruststellende
17-12 voorsprong (doelpunten Fenne Claasen (2x), Deena Dankelman,
Ravi Brockhoff (2x) en Finn Kroon).
Dat Atlantis in de slotminuut nog
17-13 aantekende mocht de pret
niet drukken. Sterker nog, de overwinning kreeg nog meer glans door
de nederlaag van concurrent Huizen. Door die nederlaag hebben de
Vinkeveners nog kans om, net als in
de zaal en in het najaar, kampioen
te worden. En daar had de ploeg eigenblijk vooraf niet echt rekening
mee gehouden.

Argon Open Voetbalochtend
Mijdrecht - Het seizoen voor de
mini’s van SV Argon zit er bijna op
en graag nodigen deze 31 talentjes hun leeftijdsgenootjes uit om
ook eens mee te komen trainen.
Op zondag 28 mei van 9.30u tot
12.30u is iedereen in de leeftijd van
4, 5 en 6 jaar (zowel leden van Argon als niet-leden) uitgenodigd om
aan de SV Argon Open Voetbaloch-

tend deel te nemen. Deze ochtend
bestaat uit verschillende trainingsvormen en de toernooivorm ‘twingame’. Wil je ervaren of voetballen wat voor je is? Wil je eens met
je vriendje/vriendinnetje of neefje/
nichtje trainen? Of heb je gewoon
zin om te komen voetballen? Kijk op
www.svargon.nl en/of meld je aan
via competitieintern@gmail.com.

CSW begint nacompetitie
goed
Wilnis - Afgelopen zaterdag ging
CSW op bezoek bij voetbalvereniging ZOB, wat staat voor Zuid-Oost
Beemster. Het merendeel uit Wilnis aanwezige publiek zag een sterker CSW met 1-2 zegevieren, waarbij een veel grotere overwinning zeker mogelijk was. Hierdoor kan de
thuiswedstrijd in Wilnis op zaterdag 27 mei nog enigszins spannend
worden. Dan zal ZOB echter wel uit
een ander vaatje moeten tappen.
Het sportpark van ZOB is slechts
omringd door een dijk. De wind
heeft daardoor vrij spel, maar was
deze middag niet zo krachtig om
een rol van betekenis te spelen. Het
stugge kunstgrasveld, wat veel betaald voetbalclubs vervloeken, was
ook geen spelbreker. Het thuispubliek leek in de minderheid ten opzichte van de vele meegereisde
supporters uit Wilnis. CSW liet vanaf het begin zien dat zij de promotiekansen serieus namen. Bij de allereerste aanval kon Dave Cornelissen na een prachtige combinatie met Sander Kunkeler een opgelegde kans helaas niet succesvol afronden. Twee minuten later wist Dave keeper Bjorn Huisman te omspelen, maar gaf daarna de bal voor het
doel waar niemand was om het af
te ronden. ZOB kon helemaal geen
vuist maken en was al na ongeveer
een kwartier genoodzaakt Denis
Pals vanwege een blessure te vervangen door Collin Brown. Verder
dan een afstandsschot van de snelle
en vaardige aanvallende middenvelder Dennis Jansen kwam het niet. In
de veertigste minuut viel de bal na
goed voorbereidend werk van Sander Kunkeler in het strafschopgebied tussen Vincent van Hellemondt
en Mike Cornelissen in.
Geflipper
Na wat getover en geflipper wist
Mike de bal vanaf een meter of tien
achter keeper Huisman te werken,
een zeer verdiende 0-1. Een paar
minuten later had de voorsprong al
uitgebouwd kunnen worden als de
doorkopbal van Oscar Leune iets
meer fortuin had gehad.
De tweede helft was het spelbeeld
niet anders dan in de eerste. CSW
was beter, drong meer aan en had
de beste mogelijkheden om de
voorsprong uit te bouwen. Twee
keer vlak achter elkaar kreeg Mike
Cornelissen schietkansen binnen de
16 meter. De eerste werd tot corner
verwerkt, de tweede werd met het
achterwerk door een verdediger geblokt. Het duurde echter niet lang
eer de 0-2 op het scorebord ver-

scheen; bij één van de vele corners
die Elroy Baas mocht nemen werd
de kopbal van Vincent van Hellemondt net voor de doellijn gekeerd,
maar Oscar Leune was er als de
kippen bij om de bal in de touwen
te werken. Hij sprintte naar de altijd
optimistische wisselspeler Vincent
Wens, hoogstwaarschijnlijk om hem
te bedanken voor zijn voorspellende gaven.
Gele kaart
CSW speelde met steeds meer
zelfvertrouwen en etaleerde af en
toe zelfs een vorm van galleryplay.
ZOB raakte een beetje geïrriteerd
waardoor de uitstekend leidende
scheidsrechter Nefkens Stephen
Aarsman met een gele kaart bestrafte. Diezelfde Aarsman wist net
aan de bal voor de lijn weg te werken nadat Sander Kunkeler de bal
prachtig over de uitkomende keeper Huisman had gelobd. Van Hellemondt probeerde nog fraaier af te
werken dan Kunkeler met een heuse omhaalpoging. De werkelijkheid
was voor hem helaas minder succesvol dan de uitvoering die hij in
gedachten had. CSW bleef aandringen, maar wist de genadeklap
niet toe te brengen. Ook de opgekomen Erik Mulder lukte het niet
van dichtbij. De moegestreden Sander Kunkeler werd vervangen door
Menno van der Leeden en iets later verving de vorige week nog drie
keer trefzekere Justin Blok Vincent van Hellemondt. Met deze verse krachten was de hoop gevestigd op een 0-3 overwinning. De realiteit was zoals zo vaak geheel tegen de verhouding in. Menno van
der Leeden leed bij het uitverdedigen ongelukkig balverlies waar
Dennis Brouwer van ZOB optimaal
van profiteerde. Hij schoot vanaf 18
meter hard langs de verbouwereerde Jordy Wens, 1-2. Optimist Vincent Wens verving in blessuretijd
nog Maikel Pauw. Ondanks twee
aardige mogelijkheden voor Justin
Blok en Oscar Leune mocht het niet
meer baten. Met deze overwinning
op zak hoeft CSW zich geen zorgen
te maken voor de thuiswedstrijd tegen deze tegenstander. Het is geen
Schalke en geen Lyon, maar van
onderschatting mag vanzelfsprekend geen sprake zijn. Indien CSW
de klus klaart wacht op de zaterdagen 3 en 10 juni een tweestrijd tegen hoogstwaarschijnlijk Roda 46,
aangezien die TAVV in Ter Aar reeds
met 1-4 versloeg.

toeschouwers. Door goed samenspel
en hard werken stond er uiteindelijk een verdiende 2-0 op het scorebord. Na afloop brak het feest los; na
het krijgen van de kampioensschaal
en een patatje gingen de jongens
met een trots gevoel naar huis. Onze toppers (staand v.l.n.r.); Mohammed, Dylan, Bastiaan, Nout, (zittend
v.l.n.r.); Karim, Stef, Siem, Levi, Lex.

De Vinken superieur
Vinkeveen - In de laatste thuiswedstrijd van de veldcompetitie speelde
De Vinken een uitstekende tweede
helft tegen hekkensluiter DKV. Door
de 22-8 winst klimmen de Vinkeveners naar plek 2 in de poule.
Beachveld
Na de feestelijke opening van het
Molmhoek beachveld door volleybalvereniging Atalante en korfbalvereniging De Vinken duurde het
even voor de wedstrijd van Vinken’s vlaggenschip op gang kwam.
Maar na vijf minuten trof de goed
verdedigde Rutger Woud voor het
eerst doel; niet lang daarna tekende
Woud ook voor de 2-0. Direct daarna werd het 2-1. Emese Kroon tilde

Kampioenstitel voor CSW
JO11-2
Wilnis – Zaterdag jl. speelde CSW
JO11-2 thuis tegen Victoria uit Hilversum. Het was een erg belangrijke wedstrijd. De jongens konden
kampioen worden, maar dan moest
er wel gewonnen worden. Vrijdagavond vroeg naar bed en ‘s morgens
een boterham extra moesten de jongens extra kracht geven. En dat gebeurde! Er werd hard gewerkt en bij

de rust stond het 4-0. Met goed samenspel en nog een paar prachtige
doelpunten werd het uiteindelijk 6-3
voor onze jongens! Een dik verdiend
kampioenschap met 1 puntje voor
op de nummer 2. Dit werd gevierd
met champagne spuiten, patat en op
de platte kar door Wilnis. De kampioenen zijn (v.l.n.r.) Stian, Jelle, Finn,
Levy, Gijs, Sam, Rody, Yusif en Stefan

kwartier liep De Vinken uit naar 164 door treffers van Emese Kroon
(2x), Gideon Leeflang, Roosmarijn
Mooij, Rutger Woud, Annick Stokhof (2x), Jelle Mul en Dorien Verbruggen (2x). De strijd was gestreden. Daarbij kwam ook nog een flinke hoosbui, die het spel niet bevorderde. Toch ging de thuisploeg vrolijk verder. Roosmarijn Mooij maakte 17-4, Rutger Woud 18-4 en Emese Kroon 19-4.

voor de hoofdmacht. DKV profiteerde van de commotie door het scoren ook weer op te pakken. Na de
20-5 van Roos Mooij scoorde DKV
zelfs twee maal. Dorien Verbruggen leek het slotakkoord te verzorgen, maar ook IJmuiden mocht nog
een keer juichen. Het laatst woord
was echter aan Jerom Stokhof, die
de eindstand van 22-8 op het scorebord deed verschijnen. Door deze winstpartij nestelt De Vinken zich
op een keurige tweede plek met uitzicht op promotiewedstrijden. Al
moet echter ook de laatste wedstrijd nog gewonnen worden. Die is
27 mei tegen de ongeslagen koploper Reeuwijk; toch een vrij lastig te
nemen horde...

Foto: sportinbeeld.com

CSW J09-01 Kampioen
Wilnis - De ontknoping van de competitie had veel weg van de ontknoping van de eredivisie. De jongens
konden afgelopen woensdag al kampioen worden, maar ze vonden het
leuker om dit nog een paar dagen uit
te stellen. In de thuiswedstrijd tegen
VVA Spartaan moest het gebeuren.
De spanning was voelbaar bij de jongens, leiders en de vele aanwezige

Sportmassage
MB Body fit staat voor betere sportprestaties met persoonlijke trainingsprogramma’s, indien gewenst
met voedingsadviezen en ondersteund met sportmassages. De

Wielerschool richt zicht op trainingen voor Wielrenners. Bij de Wielerschool trainen zowel Nederlandse
kampioenen als beginnende toerfietsers. Want elke fietser wil beter worden. De één voor een betere gezondheid, de andere om fietsvrienden uit het wiel te rijden en
weer een ander om koersen te winnen. Uniek in de regio is het trainen
op Wattbikes voor specifieke indoor
fietstrainingen waarbij resultaten
meetbaar in beeld worden gebracht.
Advisor ICT Solution is een bekende ICT adviseur in de Ronde Venen
en al wat langer sponsor van IJsclub
Nooit Gedacht. Advisor levert internetverbindingen, telefonieoplossingen, WIFI, alle Microsoft producten
en allerhande Security- en cloudoplossingen voor het MKB. Naast
de ijsclub sponsoren zij ook andere verenigingen, vanuit de overtuiging dat een gezonde geest en een
gezond lichaam samen gaan. IJsclub Nooit Gedacht staat er met
de nieuwe kleding er weer goed
op. De 100-jarige vereniging kan er
de komende jaren weer tegenaan.
Ook geïnteresseerd in het schaatsen? Neem eens een kijkje op
www.ijsclubnooitgedacht.nl en kom
langs voor een training!

de thuisploeg naar 3-1, maar daarna duurde het twaalf minuten voor
De Vinken weer tot scoren kwam.
Inmiddels was IJmuiden teruggekomen naar 3-3. Door twee treffers
van Emese Kroon kwam het Suitetam weer op voorsprong, om die
nu niet meer uit handen te geven.
Ook Rutger Woud scoorde zijn derde en vlak voor rust kwam DKV nog
tot 6-4.
Ontketend
In de tweede speelhelft waren de
Vinkeveners superieur. Ondanks
goed verdedigend werk in beide
vakken konden de bezoekers weinig inbrengen tegen de scoringsdrift van de thuisploeg. Binnen een

Publiekswissel
Het moment voor trainer-coach Dirk
van der Vliet om Emese Kroon en
Jelle Mul een publiekswissel te geven; beide zijn volgend seizoen door
verhuizing niet meer beschikbaar
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240 fietsers bij tweede
editie van De Ankertour

Dames 1 HVM kampioen
Mijdrecht - Dames 1 van Hockey
Vereniging Mijdrecht is afgelopen
zondag met vlag en wimpel kampioen geworden in de derde klasse. De genadeklap werd uitgedeeld
in Harderwijk, uitgerekend tegen de
nummer 2 in de competitie. In de
uitwedstrijd wonnen de dames met
2-0, waardoor het kampioenschap
definitief veilig werd gesteld.
Al vanaf het begin van het seizoen
is Dames 1 in een onafgebroken
lijn op weg naar boven geweest. Tot
aan de winterstop bleef het team
ongeslagen en leek het kampioenschap al zo goed als zeker te zijn.
Het team begon aan dit seizoen met
een schone lei en twee nieuwe coaches: Sven Helwes en Bas van Staveren. Hoewel een dergelijke nieuwe constructie natuurlijk altijd wennen is, bleek het een natuurlijke
match te zijn. Trainingen en tactieken liepen gesmeerd, met als resultaat een onbevlekt cv in de eerste
competitiehelft.
Spannend
Nog even werd het spannend toen

in maart voor het eerst gelijk werd
gespeeld en in april zelfs werd verloren. Het zouden toch niet net de
punten zijn geweest waarop de
dames het kampioenschap zouden kunnen laten liggen? Gelukkig
bleek het vals alarm en werd al snel
weer het juiste ritme hervonden. De
euforie en ontlading was er desondanks niet minder om toen afgelopen zondag dan toch eindelijk de
champagne ontkurkt kon worden.
Dames 1 HVM kampioen, een unicum in de recente geschiedenis van
de club!
Aankomende zondag viert Dames
1 het kampioensfeestje nog maar
eens opnieuw met het thuispubliek.
Na de wedstrijd tegen Kromme Rijn
(om 12.45 uur, komt dat zien) zal
een tweede lading champagne worden gepopt en wordt de barbecue
aangestoken. Het belooft nu al een
zonnige dag te worden, iedereen is
welkom op HVM! Tot slot wil Dames 1 coaches Bas en Sven en alle
supporters hartelijk danken voor de
onvoorwaardelijke steun tijdens dit
geweldige seizoen!

CSW Vrouwen 1 naar tweede
klasse in nieuw tenue

Mijdrecht - Zondag 21 mei werd
voor de tweede keer De Ankertour
georganiseerd door TTC de Merel (Mijdrecht) en Wielerclub WTC
(Woerden). Ook dit jaar werd er gefietst voor het goede doel. De opbrengst van de fietstocht wordt verdeeld tussen Inloophuis ’t Anker in
Mijdrecht en Inloophuis ‘Leven met
kanker in Woerden’. Fietsers konden kiezen uit 4 afstanden door het
Groene Hart. Start en finishplaats
was ofwel Mijdrecht ofwel Woerden. De lange afstanden van 100 en
70 kilometer waren erg in trek bij de
wielrenners, de kortere afstanden
van 40 en 15 kilometer trokken de
recreatieve fietsers, waarbij de laatste vooral door gezinnen werd gefietst. Halverwege de tocht was er
de gelegenheid voor een kopje koffie of thee waarbij taart werd geserveerd. Hiervoor kon een vrijwillige bijdrage worden gegeven en dit
werd royaal gedaan!
Alex Wolf van TTC de Merel en Koos
Goedhart van WTC Woerden blikken tevreden terug. “Het was af-

wachten wat het weer ging doen,
maar we hadden het ons niet beter kunnen wensen: droog, niet te
warm, prima fietsweer! We zijn blij
met de opkomst, ruim 240 deelnemers. Dit was het tweede jaar dat de
toer georganiseerd werd en hij begint al bekender te worden. Want
naast onze eigen leden fietsten ook
wielrenners uit andere delen van het
land mee. Zij waren op de tocht afgekomen om eens in een andere
omgeving een mooie, met pijlen uitgezette route te kunnen rijden. Ze
werden niet teleurgesteld!”.
Simone Borgstede van Inloophuis ‘t
Anker vervolgt: “We zijn blij met de
opbrengst. Het inschrijfgeld en de
vrijwillige bijdrage leverden bij elkaar zo’n 2200,- euro op. Dat bedrag
wordt met het inloophuis in Woerden gedeeld. De samenwerking tussen de inloophuizen en de wielerclubs verliep uitstekend. Ieder had
zijn rol, van routes uitpijlen tot taarten en cakes bakken. We hopen dat
we de fijne samenwerking in 2018
kunnen voortzetten en kijken al uit
naar de derde Ankertour”!

Winnaars klaverjassen bij
Atlantis
Mijdrecht - Afgelopen zaterdagavond was de 8ste klaverjasavond
van K.V. Atlantis in Mijdrecht in dit
seizoen. En daarbij werden ook de
winnaars bekend gemaakt. 1ste
plaats Frans van de Berg, 2de plaats
Gerrit Elleswijk en de 3de plaats
Hans van Oldeniel
En de marsenprijs ging eveneens
naar Frans van de Berg en Ria van
Oldeniel. Iedere maand meestal de
derde zaterdag van de maand in de

kantine aan de Hoofdweg. Met gemiddeld 8 à 9 tafels is er een mooi
seizoen gedraaid. Er wordt ook altijd
een verloting gehouden met mooie
prijzen te winnen. Ook wordt de inwendige mens goed verzorgd met
op z’n tijd een hapje. 16 September
wordt er weer begonnen aan een
nieuw seizoen dus als u het leuk
vind om een kaartje te leggen bent
u van harte welkom vanaf 20.15 uur.
aan de Hoofdweg in Mijdrecht.

Papa- en mamadag op
basisschool de Schakel

Wilnis - Het vrouwen 1 team van
CSW uit Wilnis is dit seizoen kampioen geworden in de 3e klasse A. Ook
voor de beker werd prima gepresteerd en werd onder andere hoofdklasser Hoogland VR1 uitgeschakeld. Voor sponsor FPAplus aanleiding genoeg om het boegbeeld van
het vrouwenvoetbal in deze regio te
ondersteunen en in een nieuw outfit te steken. De vrouwen- en meisjesafdeling van voetbalclub CSW
staat al vele jaren hoog aangeschreven in de regio. Anouk Hoogendijk is
de bekendste speelster die bij CSW
is begonnen. In haar laatste jaar
als professional is Anouk met Ajax
kampioen van Nederland geworden.
Ook de KNVB beker kan nog door
haar worden gewonnen. Alle vrouwenteams van CSW gaan op 2 juni
op uitnodiging van de nieuwe sponsor FPAplus naar de bekerfinale (tegen PSV) om haar aan te moedigen.

VAKANTIE
IS...

10%

VOORJAARS

KORTING!

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)
BESCHRIJVING
Regio
: Gelderland/Veluwe
Aantal pers. : 4 personen
Type
: bungalow
Omschrijving : Modern en smaakvol
ingerichte bungalow
met terras en royale
bostuin.

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers
om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen.
Maak jij het mogelijk?
www.wielewaal.nl/
vrijwilligers

teerd wordt. Daarna verspreidden
de ouders zich over de verschillende klaslokalen, om een les van hun
kinderen bij te wonen en te helpen
met werkjes. Groep 1 deed bijvoorbeeld een les over drijven en zinken
en ging daarna samen met papa of
mama knutselen over het thema. In
groep 3 en 4 werd de ochtend gevuld met schrijven, spelling, rekenen en lezen. De leerlingen mochten de werkjes samen met papa en
mama maken. Aan het einde van de
ochtend werd en er nog gezongen
en gedanst. Het werd in alle klassen
een gezellige ochtend.

PROFITEER NU!

GRATIS ADVERTENTIE

...HET ONMOGELIJKE
MOGELIJK MAKEN

In de lift
Het vrouwenvoetbal zit behoorlijk
in de lift. Volgens een recent onderzoek van de UEFA heeft Nederland na Duitsland en Zweden de
meeste geregistreerde vrouwenvoetballers. En het aantal beoefenaars stijgt jaarlijks nog. Ook CSW
merkt dat het enthousiasme voor
het vrouwenvoetbal aantrekt. Het
aantal leden groeit en de kwaliteit
in de top en in de breedte gaat omhoog. En daarbij is het bij CSW ook
nog gewoon gezellig. Sponsor FPAplus (www.FPAplus.nl) is een nieuw
initiatief waarbij allesomvattend advies en begeleiding wordt aangeboden voor alle financiële vraagstukken van privé, ZZP, DGA en ondernemingen. “Met een Financieel Persoonlijk Assistent (FPA) zijn al je financiële zaken goed gereGELD, nu
en in de toekomst” licht de trotse eigenaar toe.

Vinkeveen - Op dinsdag 16 mei
waren de papa's en mama's te gast
op basisschool de Schakel in Vinkeveen, voor een kijkje in de klas.
Een mooie manier om eens te zien
hoe het er nu echt aan toe gaat op
school en tijdens de lessen. Het
bleef niet alleen bij kijken, eenmaal
in de schoolbanken moet er natuurlijk ook hard gewerkt worden. Om
10.30 werden de ouders door groep
8 welkom geheten bij de schooltribune. Een spannend moment, want
zij zongen voor het eerst voor publiek een nummer uit de afscheidsmusical waarvoor nog flink gerepe-

LIGGING
Te huur op het fraaie, rustig
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en
heiderijke Epe / Nunspeet, met
zijn vele wandel- en ﬁetspaden.

Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl

Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

