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Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Rente 10 jaaR vast
Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,4 % !!!

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

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN

GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2 + 4

10 x slenderen 60,-
20 x slenderen 100,-

BEWEGINGSBANKEN • SCHOONHEIDSSALON • PEDICURE NAGELSTYLISTE • ZONNEBANK

HADLEYSTRAAT 3 • 1431• SK AALSmEER • TEL. 0297-346832 • WWW.SYB.UWSTUDIO.NL

10 x hypoxie 100,-
10 x zonnebank 65,-
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30 tot 40%
KORTING!

Voor jongens en meisjes van 0 t/m 16 jaar

Ophelialaan 94, 1431 HL Aalsmeer, www.zussies.com

Bezoeker HSV kantine zag het met eigen ogen:

“Burgemeester dronk in uur 
tijd minimaal zes witte wijntjes 
De Ronde Venen - “Het moet maar 
eens afgelopen zijn met al die leu-
gens over dat de burgemeester 
maar twee wijntjes heeft gedronken 
daar in De Hoef. 
De burgemeester en ook de twee 
mensen die de hele avond bij haar 

waren, haar secretaresse en haar 
echtgenoot, weten heel goed dat ze 
veel meer heeft gedronken dan twee 
glazen. Ik heb ruim een uur bij haar 
in de buurt gestaan en heb met mijn 
eigen ogen gezien dat ze in die tijd 
alleen al minimaal zes glazen wijn 

heeft leeggedronken. De ene was 
nog niet leeg en de volgende had ze 
alweer in haar hand.” Aan het woord 
een bewoner uit De Ronde Venen. 

We zitten bij hem en zijn vrouw aan 
de tafel in de keuken en hij vertelt 

zijn verhaal.

Met de auto
“Iedereen die bij haar in de buurt 
heeft gestaan heeft het gezien. Ie-
dereen die haar bezig heeft gezien 
in die kantine, dansen met mensen 
van de band, gek doen, weet dat ze 
echt dronken was. Ik zag haar op 
een gegeven moment weggaan, sa-
men met haar secretaresse en haar 
man en ik dacht nog, ze zal toch niet 
zelf gaan rijden? Nee, dacht ik, ze 
zal wel meerijden met haar secre-
taresse en haar man, hoewel die in 
mijn ogen ook heel wat op hadden.

Nu ik echter steeds de burgemees-
ter hoor zeggen dat ze niet dronken 
was, dat ze maar twee wijntjes op 
had en niemand blijkbaar de moed 
heeft om dit te verklaren, vond ik het 
tijd om dat maar te doen. 

Ik verklaar dat  ze veel meer heeft 
gedronken dan de twee die zij be-
weert te hebben gedronken. Ik blijf 
graag anoniem, maar als het nodig 
is en de burgemeester blijft ontken-
nen, zal ik deze verklaring onder ede 
afleggen en weet ik er nog wel een 
paar die dat doen”, aldus de getui-
ge.

Zie voor een uitgebreid verslag 
pagina 3.

Nu 1 juli de raad nog:

College stemt in met Master-
plan Haitsmahof/Molenhof 
Mijdrecht - Het college van burge-
meester en wethouders heeft  vori-
ge week dinsdag ingestemd met het 
Masterplan Haitsmahof/Molenhof. 
Dit houdt in dat nu in grote lijnen 
bekend is hoe dit gedeelte van het 
centrum van Mijdrecht er in de toe-
komst uit zal zien. De herontwikke-
ling van het gebied Haitsmahof/Mo-
lenhof is de eerste fase van de ver-
nieuwing van het centrum. Er wordt 
al een tijdje hard gewerkt door de 

gemeente en haar adviseurs, samen 
met drie ontwikkelende partijen, 
om dit gedeelte van Mijdrecht een 
nieuw gezicht te geven. Het door 
hen opgestelde Masterplan bestaat 
uit een stedenbouwkundig gedeel-
te en een beeldkwaliteitsplan. In het 
stedenbouwkundige gedeelte staat 
waar de nieuwe straten, de winkels 
en de woningen komen en hoe het 
parkeren en de bereikbaarheid wor-
den geregeld. In het beeldkwaliteits-

plan is uitgewerkt hoe de straten en 
pleinen globaal worden ingericht en 
hoe de gevels van de woningen en 
winkels eruitzien.

Parkeergarage
Onder het nieuwe centrum zal een 
parkeergarage komen met onge-
veer 460 plaatsen. Het college heeft 
de voorkeur uitgesproken om de in-
rit van deze parkeergarage onder de 
Achtervaart door te maken. Zo ont-

staat een snelle en comfortabele en-
tree tot het centrum vanaf de Rond-
weg. De ambitie van het Masterplan 
is hoog. Belangrijke kenmerken 
daarbij zijn een ondergrondse par-
keergarage, een aquaductontslui-
ting, maar ook een duurzame ste-
denbouwkundige structuur en een 
leefbare openbare ruimte. Uit eerste 
berekeningen blijkt dat de invoering 
van betaald parkeren een logische 
mogelijkheid biedt om deze plannen 
te bekostigen. Hiervoor zal nader 
onderzoek plaatsvinden.
Op 1 juli a.s. behandelt de gemeen-
teraad dit onderwerp en wordt een 
definitief besluit over het Master-
plan genomen. Na dit besluit wor-
den contracten tussen de gemeen-
te en ontwikkelaars opgesteld. Deze 
ontwikkelaars zullen het project ver-
der realiseren.

Kerkbestuur dolblij met subsidie achteraf

Na vijf jaar worden kosten 
van bijna omvallende
kerktoren betaald
Vinkeveen - Het kerkbestuur van 
de Hervormde gemeente in Vinke-
veen kan na vijf jaar hopen en bid-
den, opgelucht ademhalen. 

Na vijf jaar krijgen zij gelukkig als-
nog de zo broodnodige subsidie van 
de Rijksoverheid van 575 duizend 
euro, voor de herstelwerkzaamhe-
den aan de fundering van de kerk 
en de kerktoren. Het kerkbestuur 

is dankbaar dat het geld toch nog 
binnen is gekomen. Het is werke-
lijk bijna een wondertje te noemen 
dat een overheid nog na vijf jaar 
een subsidie uitkeert. De reden dat 
de subsidie in eerste instantie werd 
geweigerd was, dat je normaal ge-
sproken als kerkbestuur eerst om 
subsidie vraagt en als het dan wordt 
toegezegd je daarna met de werk-
zaamheden start.

Omvallen
Echter, dit was in dit geval niet mo-
gelijk. In 2005 bleek dat de kerkto-
ren van de kerk dusdanig scheef 
trok, dat omvallen van de toren niet 
ondenkbaar was. Tussen de kerk-
toren en het dak van de kerk was 
een spleet ontstaan van maar liefst 
30 centimeter en het gebouw moest 
met spoed gestut worden.
Onderzoek wees uit dat er reeds 

enkele palen, waarop het funda-
ment van de kerk van de toren rust-
te al waren afgebroken. Niet alleen 
de toren, maar ook de kerk moest 
een geheel nieuwe fundering krij-
gen. Kosten van het geheel: 822.000 
euro. In eerste instantie leek het er-
op dat de kerk zelf voor deze kos-
ten moest opdraaien. Met diverse 
acties kreeg de kerk een aardig be-
drag binnen en konden ze met een 
lening van 450 duizend euro de zaak 
voorlopig oplossen. Maar ze bleven 
wel met een torenhoge schuld zitten 
en veel rente.

Hulp
De subsidieaanvraag achteraf was 
heel moeilijk. Je moet namelijk  in-
vullen wanneer je begint en bij ons 
was de restauratie al afgerond. Na 
heel veel schrijven en praten, aan-
vragen. enz. is het dan nu toch ein-
delijk rondgekomen. Er wordt 70% 
betaald.

Griekse man
aangehouden 

voor wapenbezit
Vinkeveen - Een 36-jarige man 
uit Griekenland is in de nacht van 
zaterdag op zondag aangehou-
den omdat hij in het bezit was van 
een wapen. Omstreeks 02.10 uur 
reden agenten over de Plevieren-
laan en zagen een auto op de par-
keerplaats staan. De bestuurder 
schrok bij het zien van de agenten, 
die de man vervolgens controleer-
den. De man had geen duidelijke 
verklaring voor zijn aanwezigheid 
en de agenten zagen een wapen 
in zijn auto liggen. Ze hielden de 
man aan en namen hem mee naar 
het politiebureau. Daar bleek de 
man een aanzienlijke som geld op 
zak te hebben. De politie heeft de 
zaak in onderzoek.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

SeRVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt 
u online melden door middel van 
het serviceformulier op de website, 
of via tel. (0297) 29 18 00.

SeRVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfVAlbRenGStAtiOn
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl. 
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

SpReeKuuR cOlleGe
Als u iets aan de burgemeester 
en/of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

MelDpunt ZORG & 
OVeRlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVieS en Steunpunt 
HuiSelijK GeWelD 
StAD en ReGiO utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe:
A. Nota van uitgangspunten De Heul (raadsvoorstel nr. 

0091/09) (60 minuten)
 Voor het project ‘Doorvaart De Heul’ is de nota van 

uitgangspunten geformuleerd. Hierin zijn  globaal de 
(beleids)uitgangspunten weergegeven. Deze nota vormt de 
start van de uitwerking die in de eerste helft van 2010, in 
overleg met de direct betrokkenen, plaatsvindt. Uw raad wordt 
geadviseerd in te stemmen met de nota van uitgangspunten

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Initiatiefvoorstel verkeersoverlast Dukaton van fractie  

De Combinatie (60 minuten) 
 De kwestie van de verkeersoverlast op de Dukaton is 

nog steeds niet opgelost. Het belemmeren van onnodig 
vrachtverkeer, de grootste klacht van omwonenden, zou 
volgens het college niet mogelijk, respectievelijk niet 
handhaafbaar zijn. Het initiatiefvoorstel is ingediend om de 
Dukaton, alsmede het deel Hofland tussen de rotonde en 
de verkeerslichten, tot verboden gebied voor vrachtwagens 
(uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer) te verklaren 
en het college op te dragen daartoe de nodige maatregelen te 
treffen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage 
vanaf vrijdag 3 juni 2010.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn 
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van 
behandeling wordt gewijzigd. 

 Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt 
u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de 
email griffier@derondevenen.nl.

AGenDA ROnDe tAfel GeSpReKKen OMGeVinG,
Op DOnDeRDAG 17 juni 2010, AAnVAnG 

19.30 uuR in Het GeMeenteHuiS te MijDRecHt

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe:
A. Besluit exploitatiesubsidies ZDRV (raadsvoorstel nr. 

0038/10) (30 minuten)
 Op grond van een uitspraak van Commissie Bezwaarschriften 

wordt voorgesteld te besluiten Zwemvereniging De Ronde 
Venen een exploitatiesubsidie van E 3.600 te verlenen. 

B. Verordening afstemming en handhaving 
inkomensvoorzieningen 2010 gemeente De Ronde Venen 
(raadsvoorstel nr. 0031/10) (15 minuten)

 Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met 
het wetsvoorstel BUIG. De invoeringsdatum is 1 januari 2010. 
Het aanpassen van de verordeningen vergt voorbereidingstijd 
daarom treden deze bepalingen in de wet BUIG per 1 juli 
2010 in werking. De gemeenteraad krijgt tot 1 juli 2010 om de 
verordening vast te stellen. 

C. Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente De Ronde Venen 2010 
(raadsvoorstel nr. 0029/10) (45 minuten)

 Voorgesteld wordt de Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde 
Venen 2010 vast te stellen en de Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 2007 in te trekken.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Afgescheiden zwemmen voor allochtone vrouwen (30 

minuten)
 Door de fractie van de VVD zijn vragen gesteld over het 

realiseren van mogelijkheden tot afgescheiden zwemmen voor 
allochtone vrouwen in het nieuwe zwembad. De fractie wenst 
de beantwoording met het college door te spreken.

B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen)  
(15 minuten)

 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele 
onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van 
Samenleving, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage
vanaf vrijdag 3 juni 2010.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn 
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van 
behandeling wordt gewijzigd. 

 Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt 
u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de 
email griffier@derondevenen.nl.

AGenDA ROnDe tAfel GeSpReKKen 
SAMenleVinG, MAAnDAG 14 juni 2010, AAnVAnG 
19:30 uuR in Het GeMeenteHuiS te MijDRecHt

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe:
A. Kadernota wijkgericht werken (raadsvoorstel nr. 0034/10) 

(45 minuten)
 Het college heeft in de kadernota “Bewoners Centraal” 

weergegeven op welke wijze zij invulling wil geven aan 
wijkgericht werken. De nota biedt een kader waarbinnen door 
bewoners en professionals in de wijken samengewerkt kan 
worden aan leefbaarheid en veiligheid. Integrale aanpak en 
een actieve participatie van zowel professionals als bewoners 
zijn kernbegrippen. Om hier in de proeftuinen Proostdijland 
en Vinkeveen de komende jaren verder vorm aan te geven 
wordt de raad voorgesteld hiervoor € 137.500 beschikbaar te 
stellen en dit ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
wijkplannen. 

B. Bezwaarschrift Stichting Buurtconciërgewerk De Ronde 
Venen tegen het besluit om de subsidieverzoeken voor 
2010 af te wijzen (raadsvoorstel nr. 0037/10) (30 minuten)

 Stichting Buurtconciërgewerk De Ronde Venen heeft bezwaar 
aangetekend tegen het besluit om de subsidieverzoeken voor 
het jaar 2010 af te wijzen op grond van het te laat indienen 
van de verzoeken. De raad wordt verzocht te besluiten:

 - het bezwaarschrift van Stichting Buurtconciërgewerk 
 de Ronde Venen ontvankelijk en ongegrond te verklaren
 - het geconstateerde motiveringsgebrek in de beslissing op 

bezwaar te herstellen
 - het bestreden besluit voor het overige ongewijzigd 

te handhaven, wat inhoudt dat op grond van artikel 13 
van de Algemene Subsidieverordening Welzijn 2005 de 
subsidieverzoeken van de stichting worden afgewezen.

C. Programmarekening 2009 (raadsvoorstel nr. 0033/10)  
(30 minuten)

 De beleidsmatige verantwoording en het gevoerde financieel 
beheer is opgenomen in de programmarekening 2009. Deze 
programmarekening wordt ter vaststelling aangeboden 
aan de gemeenteraad. Uit de verantwoording in de 
programmarekening blijkt dat veel zaken in gang gezet zijn 
en resultaten behaald zijn om optimaal te kunnen wonen, 
werken en recreëren in de gemeente De Ronde Venen. Bij de 
behandeling wordt ook het eindverslag van het onderzoek, 
dat door de raad is gehouden, besproken.

D. Financieel herstelplan / Voorjaarsnota (raadsvoorstel nr. 
0036/10) (90 minuten)

 Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden tot 
het verbeteren van de financiële positie. In het Financieel 
Herstelplan/Voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan om te 
komen tot keuzes. Bij het financieel herstelplan worden ook 
de raadsvoorstellen Beheerplan kunstwerken 2010-2014 en 
Gewijzigde planning wegenonderhoud 2010 betrokken.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Planning raadsagenda 2010 (15 minuten)
 Op verzoek van de agendacommissie wordt het college 

bevraagd over de haalbaarheid van de uitvoering van op de 
agenda geplaatste onderwerpen.

B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen)  
(15 minuten)

 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele 
onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van 
Bestuur en Middelen, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage 
vanaf vrijdag 3 juni 2010.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn 
 indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van 

behandeling wordt gewijzigd. 
 Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt 
 u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de 
 email griffier@derondevenen.nl.

AGenDA ROnDe tAfel GeSpReKKen beStuuR & 
MiDDelen DinSDAG 15 juni 2010, AAnVAnG 

19:30 uuR in Het GeMeenteHuiS te MijDRecHt

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe:
A. Masterplan Haitsmahof / Molenhof (raadsvoorstel nr. 

0039/09) (60 minuten)
 Voorgesteld wordt om in te stemmen met het 

stedenbouwkundige Masterplan Haitsmahof / Molenhof als 
uitgangspunt voor de nadere uitwerking van dit project. Dit 
Masterplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige structuur, 
de winkels, het woningbouwprogramma, de bereikbaarheid, 
het parkeren en de beeldkwaliteit voor dit gedeelte van het 
Mijdrechtse centrum.

B. Nota van uitgangspunten Structuurvisie Amstelhoek 
(raadsvoorstel nr 0026/10) (45 minuten)

 Voorgesteld wordt in te stemmen met de Nota van 
Uitgangspunten voor de Structuurvisie Amstelhoek en een 
aanvullend voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen. Deze 
nota bevat uitgangspunten op het gebied van stedenbouw, 
wonen, verkeer, groen en recreatie en voorzieningen. Deze 
uitgangspunten zijn de basis voor het opstellen van de 
structuurvisie voor Amstelhoek.

C. Vaststelling bestemmingsplan “Raadhuisplein Mijdrecht” 
(raadsvoorstel nr. 0032/09) (30 minuten)

 De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 
“Raadhuisplein Mijdrecht” ongewijzigd vast te stellen en de 
ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen)  

(15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele 

onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van 
Omgeving, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage 
vanaf vrijdag 3 juni 2010.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn 
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van 
behandeling wordt gewijzigd. 

 Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt 
u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de 

AGenDA ROnDe tAfel GeSpReKKen OMGeVinG,
Op WOenSDAG 16 juni 2010, AAnVAnG 19.30 uuR

in Het GeMeenteHuiS te MijDRecHt

informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang:  20.30 uur tot uiterlijk 21.15 uur

De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 mei 2010.

AGenDA
0. Opening.
1. Spreekrecht burgers (max. 15 minuten, geagendeerde 

agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Behandeling voorstellen vanuit RTG groep 7-8 

Antioniusschool in De Hoef 
 De kinderen van de Antioniusschool hebben twee voorstellen 

ingediend. Het eerste voorstel is het realiseren van een 
strandje aan de Kromme Mijdrecht dat voor iedereen 
toegankelijk is. Het tweede voorstel is een bioscoop voor 
kinderen in De Springbok. Deze kan gerealiseerd worden de 
gymzaal van de Springbok. Aansluitend aan de ronde tafel 
gesprekken discussieert de raad over de mogelijkheden tot 
realisatie van één van deze voorstellen.

4. Sluiting

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, 
drs. M. Burgman

MeninGVORMenDe RAADSVeRGADeRinG 
3 juni 2010

Voorzitter: de heer S. Harmens
Griffier: de heer M. de Graaf

1. Voorstel voor een strandje aan de kromme Mijdrecht. 
 (30 minuten)
 De kinderen van de Antoniusschool in De Hoef willen graag 

een strandje dat voor iedereen toegankelijk is. Ze hebben al 
handtekeningen verzameld en gaan een enquête sturen naar 
de mensen in De Hoef om te vragen of ze het ook een goed 
idee vinden.

2. Voorstel voor een bioscoop voorstellingen voor kinderen in 
de Springbok. (30 minuten)

 De kinderen hebben een voorstel gemaakt voor een 
bioscoop in De Springbok. De bioscoop is bedoeld voor de 
leeftijdcategorie 8 tot en met 13 jaar. Er is een hyvespagina 
aangemaakt met nu al 77 leden. Verder is er een enquête 
gemaakt voor de groepen 4 tot en met 8 van de school.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage 
vanaf vrijdag 28 mei 2010.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn 
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van 
behandeling wordt gewijzigd. 

 Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt 
u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de 
email griffier@derondevenen.nl.

AGenDA ROnDe tAfel GeSpReKKen 
OMGeVinG / SAMenleVinG, DOnDeRDAG 3 juni 
2010, AAnVAnG 19:00 uuR in Het GeMeenteHuiS 
te MijDRecHt Met De KinDeRen VAn GROep 7-8 

VAn De AntOniuSScHOOl in De HOef

informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang:  aansluitend aan meningvormende raad

AGenDA
0. Opening.
1. Vaststellen agenda.
2. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende 

raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van 
de besluitnemende raad worden geplaatst.

3. Sluiting

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, 
drs. M. Burgman

beSluitneMenDe RAADSVeRGADeRinG 
3 juni 2010

GeMeentelijKe
beKenDMAKinGen

De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een 
publicatie van de gemeente De Ronde Venen. in deze rubriek 
staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die 
voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplan-
nen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepas-
sing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, 
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeente-
lijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde 
dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met ser-
vicenormen.

VeRKeeRSbeSluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vier verkeersbe-
sluiten hebben genomen. Deze besluiten betreffen de volgende ver-
keersmaatregelen:
• de baambrugse Zuwe tussen de Herenweg en huisnummer 

119a met de postcodes 3645 AA, 3645 AB, 3645 AC, 3645 AH, 
3645 AJ, 3645 AK,  aan beide zijden af te sluiten voor alle voertui-
gen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, voor de peri-
ode 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011.

• het permanent openstellen van de Vinkenkade voor alle motor-
voertuigen, voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011.

• het permanent openstellen van de Groenlandse Kade voor alle mo-
torvoertuigen, voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011.

• Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicapten-
parkeerplaats ter hoogte van Meeuwenlaan 4, 3645 GH in Vinke-
veen.

Deze besluiten liggen met ingang van 2 juni 2010 gedurende een ter-
mijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 
111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in over-
eenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW. 
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop deze 
besluiten zijn bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen tegen één of meerdere besluiten bij het bestuursorgaan dat 
deze besluiten heeft genomen. Het betreffende bezwaarschrift dient 
te worden verzonden aan burgemeester en wethouders van De Ronde 
Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het 
vereist, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op verzoek 
van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorzie-
ning treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend 
nadat al een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat 
dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, 
vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden 
gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sec-
tor bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe 
Justitiaplein 1 in Utrecht, t. (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door 
de griffier van de rechtbank griffierecht geheven. 
Achtergrond baambrugse Zuwe
Vanaf 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011 vinden reconstructiewerk-
zaamheden aan het weggedeelte van de Baambrugse Zuwe tussen de 
Herenweg en huisnummer 119a. De Baambrugse Zuwe wordt voor-
zien van een onderheide betonnen plaatconstructie als wegfundering. 
Op deze wijze wordt de weg zettingsvrij, wat de onderhoudskosten 
drastisch zal verminderen. Doordat er minder onderhoud nodig is, 
hoeft de weg ook minder vaak te worden afgesloten voor herstelwerk. 
Een zettingsvrije weg vermindert ten slotte ook sterk de overlast van 
verkeerlawaai en opgewekte trillingen. Het weggedeelte dat van een 
nieuwe fundering wordt voorzien, wordt opgeknipt in segmenten van 
ongeveer 150 meter. Per segment wordt er gewerkt over een tijdsperi-
ode van circa 2 tot 3 maanden. Tijdens het werk aan een segment blijft 
het overige deel voor aanwonenden bereikbaar. 

pROGRAMMAReKeninG 2009 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen ma-
ken bekend, dat de Programmarekening 2009 van de gemeente vanaf 
heden tot en met 30 juni bij Publiekszaken in het gemeentehuis voor 
eenieder kosteloos ter inzage ligt. Tegen betaling is een exemplaar 
van de Programmarekening 2009 verkrijgbaar. De Programmareke-
ning 2009 is ook in te zien en te downloaden via www.derondevenen.
nl. 
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De Ronde Venen – Vorige week woensdag barstte dan toch de 
bom rond een angstvallig stilgehouden eenzijdig ongeval, met 
vermeende oorzaak teveel alcohol, van burgemeester Marianne 
Burgman. Geen krant schreef er over, wel werd er veel over ge-
praat in de gemeente. Er ontstonden drie kampen: een van 'ze 
was ladderzat', een van 'ze had maar twee wijntjes op' en een van 
'laten we het maar vergeten'. De columnist van deze krant, schrij-
vend onder de naam 'de kletsmajoor', kreeg contact met een 
ooggetuige en schreef zijn column: ‘de kletsmajoor’ met daarin 
verwerkt de verklaring van een getuige. De krant verscheen op 
woensdag en een dag later was er een geplande raadsvergade-
ring. 
Twee uur voor deze vergadering was er een besloten vergade-
ring met de fractievoorzitters en zoals meestal gebeurt bij een 
besloten vergadering kreeg onze redactie al snel te horen, dat de 
burgemeester haar verhaal had gedaan aan de fractievoorzitters 
en daarin had verklaard  niet teveel gedronken te hebben. ze 
had gewoon de splitsing over het hoofd  gezien, was tegen een 
lantaarnpaal gereden, door een hek en verder niets. Ze was dom 
geweest om niet de politie te bellen, maar ze had de aangerichte 
schade vergoed, er was niemand gewond, dus klaar. Wat in de 
column van de Nieuwe Meerbode stond waren leugens.

Leugens
Onze columnist sprak de woordvoerder van de burgemeester, 
Robert Wortel, daarop aan tijdens een schorsing van de raads-
vergadering. Deze herhaalde dat hetgeen in de column was be-
schreven niet juist was, en de daaringenoemde verklaringen van 
de getuige, leugens. Hij zei tegen de columnist: ‘kom maar eens 
op met die getuige’.
Dat had hij nu niet moeten zeggen. Onze columnist nam nog die-
zelfde avond contact op met zijn getuige en er meldde zich tege-
lijkertijd nog een getuige en wel de ooggetuige van het ongeval. 
De man die met zijn auto over Molenland reed, en een auto met 
hoge snelheid over de Westerlandweg richting Molenland zag 
komen rijden: “ik zag die auto steeds sneller richting splitsing 
komen en dacht, ik moet remmen want ze gaat niet remmen, ze 
geeft mij geen voorrang, ze gaat dwars door me heen.
Ik rem, zie haar de drempel naderen, ze wordt als het ware ge-
lanceerd, vliegt los van de weg over het lager gelegen fi etspad, 
neemt ondertussen een verkeersbord en een lantaarnpaal mee, 
schiet door een hek en komt in het weiland tot stilstand.

Vreselijk geschrokken
Ik zat verstijfd van schrik. Moest even bekomen  en ik denk 'ik 
moet kijken hoe het met de bestuurder/ster is'. Ik rij er naar toe, 
zet mijn auto aan de kant en loop het weiland in. 
Ik zie dat iemand de deur van de auto opent en half uit de auto 
rolt. Ik vraag 'gaat het?' Ik hoor een vrouwenstem zeggen 'ja hoor 
, maar er ging iets niet goed, geloof ik'. Ik vraag 'niet gewond? 
Zitten er nog meer mensen in? De vrouw zegt dat het goed gaat 
en dat ze er alleen in zat. Ik kijk nog even of het klopt en ik vraag: 
'moet ik de politie bellen?' en krijg als antwoord: ‘nee, liever niet, 
ik heb namelijk wel wat gedronken’. 

Geen politie
Ik begreep dat wel, gezien haar gedrag en ik dacht, ze is niet 
gewond, ze is dronken, ze regelt het maar. Ik vroeg nogmaals of 
het goed ging, ze zei weer 'ja hoor' en ik ging.
Toch was ik er niet gerust op en reed naar wat vrienden vlakbij. 
Ik vertelde wat er was gebeurd. Eerst geloofden ze me niet, maar 
toen ze naar buiten liepen zagen ze de auto met lichten aan in 
het weiland staan.
Een van mijn vrienden zei 'je kan die vrouw daar toch niet aan 
haar lot overlaten?' Hij stapte in zijn auto en reed er naar toe. 
Dat is de getuige waar de columnist over sprak in zijn eerste 
column", aldus deze getuige.

Echt ladderzat
Ook deze tweede getuige gaat naar de vrouw, die inmiddels ach-
terop de bumper van haar auto zit met haar hoofd in haar han-
den. Ook hij vraagt of het wel gaat en krijg ook het antwoord dat 
het wel goed gaat. 
"Ik vraag haar 'heeft u gedronken?' Dat had ik niet hoeven vra-
gen, dat rook ik al van verre, en ik hoorde het al door de dubbele 
tong, maar toch. Ze zei ook direct dat ze wat gedronken had. 'Zal 
ik de politie bellen?' vroeg ik. ‘Nee, liever niet' werd er gezegd. 
Toen vroeg ik 'kan ik iets voor u doen?' 'Ja misschien maar mijn 
auto eruit trekken.' Daar voelde ik weinig voor en zei 'ik kan wel 
de politie voor u bellen'. Daar zag ze zelf weinig in en ik heb haar 
toen maar geadviseerd om wat vrienden te bellen. Ik zag dat ze 
verder niets mankeerde. Wel struikelde ze bij iedere stap, moest 
haar auto vasthouden om rechtop te blijven staan. Toen ze om-
hoog wilde richting hek viel ze nog in het prikkeldraad, en dat 
kwam echt door de drank. 
Wij zijn weggegaan en naar later bleek kwamen even later boer 
Peek en Oostrom en die hebben haar toen geholpen”, aldus de 
tweede getuige. "Pas later hoorden we dat deze vrouw de burge-
meester was.” Tot zover de verklaringen van de getuigen. 

Gesprek
U heeft in onze krant van vorige week kunnen lezen, dat de bur-
gemeester een gesprek heeft gehad met deze twee getuigen, op 
het kantoor van deze krant, en wel tweede pinksterdag ’s avond 
om negen uur. Hierbij waren ook onze columnist en de schrijfster 
van dit artikel aanwezig.
De burgemeester hoorde de verklaringen van de getuigen en 
schrok hier zichtbaar van. Zeker van hetgeen de ooggetuigen 
die zij bijna had aangereden. “Verschrikkelijk, je moet er niet aan 
denken wat er dan was gebeurd. Het spijt me. Ik geloof jullie 
verklaring, ik begrijp alleen niet hoe ik zo dronken kan zijn ge-

worden. Toen ik in de auto stapte in De Hoef was er nog niets 
aan de hand. Ik heb de dag na het ongeluk alles nog eens op 
een rijtje gezet, zelfs wat mensen gebeld en ben tot de conclu-
sie gekomen, dat ik niet meer dan twee wijntjes gedronken kan 
hebben. Maar ik geloof jullie constatering en het spijt me. Ik zit 
er echt mee, ik droom er zelf van, Steeds zie ik die lantaarnpaal 
op me afkomen. Zeker nu ik weet dat ik bijna een van jullie heb 
aangereden. Je moet er niet aan denken wat er allemaal had 
kunnen gebeuren”, aldus de burgemeester.

Afspraak
Na een anderhalf uur durend gesprek in ons kantoor, gaf de bur-
gemeester meerdere malen toe dat ze best geloofde dat ze zo 
dronken was na dat ongeluk, maar niet begreep hoe het kon. Ze 
bleef volhouden dat ze over de hele avond maar twee wijntjes 
heeft gedronken. Toch vertelde ze tijdens dat gesprek dat ze ook 
nog wel wist dat ze ook op de boot nog iets had gedronken 'in 
van die kleine glaasjes'.
Uiteindelijk werd die avond afgesproken met columnist en de 
twee getuigen dat de burgemeester een schriftelijke verklaring 
zou afl eggen. Een verklaring  waarin zij aangaf dat er niets ge-
logen was in de eerste columm van de kletsmajoor en dat zij de 
verklaring en beleving van de twee getuigen inzake haar dron-
kenschap onderschreef en recht zou doen.  Zij zou deze  verkla-
ring, exclusief voor deze krant, schrijven. Dat deed zij en dins-
dagmorgen om 10 over negen was de schriftelijke verklaring bij 
de columnist binnen. 
Voor de getuigen en de columnist was de zaak dan afgedaan. 
Maar... een groot landelijk dagblad had er lucht van gekregen en 
begon onze krant te bellen. Ze wilde publiceren. Wij en onze ge-
tuigen hielden zich aan de afspraak met de burgemeester, maar 
dat deed de burgemeester zelf niet. Zij stuurde op dinsdagmid-
dag de exclusieve verklaring ook naar  dit landelijk dagblad en 
op woensdagochtend stond er dan ook een  niet mis te verstaan 
verhaal in de Telegraaf. De beer was los. In haar verklaring stelt 
ze  dat de twee ooggetuigen, verklaren dat ze toch waarschijnlijk 
teveel gedronken had om zelf in de auto te stappen.  

Dag burgemeester
Wat schetst onze verbazing dat de burgemeester woensdag-
avond een telefonisch interview geeft aan RTV Utrecht. Een ver-
klaring waarin ze weer zegt, dat ze niet teveel heeft gedronken, 
dat ze gewoon een kruising heeft gemist, tegen een lantaarnpaal 
is gereden, klaar. Ze vergeet weer te melden dat ze geen voor-
rang heeft verleend en dat door oplettend rijgedrag van een me-
deweggebruiker een ernstig ongeval is voorkomen. Maar ook de  
politiek gaat akkoord met haar verklaring. Ze heeft ervan geleerd 
zegt ze, het zal niet meer gebeuren, dus klaar voor de raad. 

Gewoon verder
En heeft ze er echt van geleerd? Nee, ze gaat gewoon verder. 
In het AD verklaart ze een dag later weer dat ze niet teveel ge-
dronken had, dat ze een kruising gemist heeft en dat helaas het 
geruchtencircuit doorgaat. Dat ze dom is geweest, maar ervan 
geleerd heeft. Geen woord over de jongeman die ze bijna van de 
weg heeft gereden. 
Ook in een plaatselijke krant speelt ze de zielige burgemeester 
en ook via de plaatselijke televisie. Ze speelt de onschuld, zegt 
dat ze dom, heel stom is geweest, maar ze had echt niet teveel 
gedronken.

Getuigen stapelen zich op
Onze redactie is de afgelopen weken overspoeld met mensen die 
allemaal in De Hoef aanwezig waren. Ze hebben allemaal, stuk 
voor stuk, gezien dat de burgemeester dronken was. “Ze kwam 
om acht uur aan en moest een openingstoespraak houden. Dat 
deed ze toen al met dubbele tong”, zo verklaart iemand uit De 
Hoef.
Op de boot waarop de burgemeester aanwezig was was aardig 
wat drank aanwezig en iedereen weet dat de burgemeester niet 
vies is van een drankje. Ze heeft ook zelf verklaard tegenover de 
redactie, de columnist  van deze krant en de twee getuigen, dat 
ze op de boot ‘ook een paar drankjes heeft genuttigd’. 

Een ooggetuige heeft onze redactie verklaard dat hij zelf gezien 
heeft dat de burgemeester in een klein uur, zes glazen witte wijn 
leegdronk. Hij blijft graag anoniem maar als het nodig is, zal hij 
dit onder ede verklaren (zie artikel op de voorpagina). Blijft het 
een feit, dat er bij de gondelvaart in De Hoef een boel mensen 
aanwezig waren en het dan diep treurig is dat er slechts één 
iemand is, die een verklaring durft af te leggen, terwijl - gezien 
de reacties op de verschillende artikelen -  er veel meer mensen 
moeten zijn die dit zouden kunnen bevestigen.

Bezoeker HSV kantine zag het met eigen ogen:

“BURGEMEESTER DRONK IN UUR TIJD 
MINIMAAL ZES WITTE WIJNTJES WEG”

Op deze weg reed de burgemeester en zij sloeg niet 
linksaf, maar reed rechtdoor, ondertussen een bord, 

lantaarnpaal en hek meenemend

Dit bleef er achter in het weiland nadat de auto van 
de burgemeester uit het weiland was verwijderd

 burgemeester Marianne Burgman

DEZE BRIEF ONTVINGEN WIJ 
GISTERMIDDAG OM KWART OVER TWAALF

Namens mevrouw Marianne Burgman, burgemeester van 
De Ronde Venen, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op 19 mei jl. verscheen op de voorpagina van de Nieuwe 
Meerbode, in de column ‘De Kletsmajoor’, een ‘bijzonder 
verhaal’. Naar aanleiding daarvan heeft mevrouw Burgman 
een uitvoerig gesprek met de columnist gevoerd in aanwe-
zigheid van ondergetekende. In dat gesprek is afgesproken 
dat in de Nieuwe Meerbode van 26 mei een verklaring van 
haar hand zal worden geplaatst. Op tweede pinksterdag is 
er nogmaals overleg gevoerd, waarbij ook uzelf aanwezig 
was, waar defi nitieve afstemming over de verklaring werd 
bereikt. Aldaar verklaarde u dat nu er overeenstemming 
tussen mevrouw Burgman en de columnist was bereikt, er 
voor u verder geen rol was weggelegd. De verklaring van 
mevrouw Burgman is in de editie van 26 mei jl. geplaatst.

Mevrouw Burgman ging er dan ook van uit dat deze on-
verkwikkelijke affaire zou zijn afgesloten. Via de heer M. 
Koolhoven, journalist bij De Telegraaf is ons evenwel ter ore 

gekomen, dat de Nieuwe Meerbode morgen, woensdag 2 
juni 2010, wederom over dit verhaal wil publiceren en wel 
onder het mom van ‘nieuwe feiten’. Ik hecht eraan u erop te 
wijzen dat er geen nieuwe feiten zijn. De verklaring zoals 
mevrouw Burgman die heeft afgelegd bevat alle feiten en 
zij blijft dan ook bij die verklaring. 

Ik ga ervan uit dat u geen feitelijke onjuistheden publiceert, 
de eer en goede naam van mevrouw Burgman niet (verder) 
aantast en journalistieke beginselen als het toepassen van 
hoor en wederhoor in acht neemt. Wanneer dat niet zo is, 
zal mevrouw Burgman zich beraden op nader te onderne-
men stappen.

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïn-
formeerd.

Namens mevrouw Burgman,
Hoogachtend,
R. Wortel



Mijdrecht. Dinsdag 8 juni bestaat het be-
drijf van Hans en Lenny Voortjes, VOKU BV, 
precies 25 jaar. Samen met zoon Michiel 
en diens partner Paulien van Aalst vieren 
zij het jubileum echter op zaterdag 5 juni 
waar tevens de (her)opening plaatsvindt 
van de prachtig ingerichte nieuwe show-
room. Van 16.00 tot 20.00 uur zijn geno-
digden van harte welkom het bedrijf te 
bezichtigen en de viering van het jubileum 
mee te maken. De week erna, van 7 tot 12 
juni, is het ‘open huis’ voor alle particuliere 
klanten en degenen die (vrijblijvend) be-
langstelling hebben wat VOKU te bieden 
heeft op het gebied van kunststof kozijnen 
van het merk Weru, aluminium & houten 
serres van Veranda Nederland, dakkapel-
len, dakramen met speciale zonwerende 
dakbeglazing, deuren, (garage) roldeuren 
en rolluiken, carports, elektrische daken, 
vaste en schuifbare terrasoverkappingen, 
windschermen, deurluifels, schuifpuien en 
noem maar op. Dat alles in de hoogste kwa-
liteit van materiaal, techniek en afwerking. 
Maar er is meer. VOKU zorgt ook voor de 
nodige vergunningen, indien noodzakelijk 
het heiwerk, funderingen, vloer- en wand-
afwerking, werkzaamheden ten behoeve 
van elektriciteit, verwarming en dergelijke. 
Zoals een goede aannemer betaamt. Ge-
schoolde en veelal eigen monteurs zorgen 
ervoor dat alles perfect gebouwd, ge-
monteerd en afgewerkt wordt. Het brede 
assortiment aan kwaliteitsproducten, de 
betrokkenheid en deskundigheid van de 
inmiddels vijftien medewerkers, zijn de 
pijlers waarop het bedrijf van meet af aan 
op rust. In de loop van de jaren heeft VOKU 
een toenemende vraag naar de genoemde 
bouwcomponenten gekend, reden waar-
om men de laatste twee jaar heeft gewerkt 
aan de uitbreiding en herinrichting van 
de bebouwing. Daaronder ook de nieuwe 
showroom. Dat is allemaal gelukt. De eer-
ste week van juni hoopt men de afwerking 
rond te hebben. Precies voor de viering 
van het 25 jarig bestaan.

De eerste
Hans Voortjes betrad in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw met zijn Lenny als een 

zzp-er in de aannemerij het speelveld van 
de bouwwereld. Hij komt oorspronkelijk 
uit Badhoevedorp, Lenny uit Amsterdam. 
“Toen de zaken goed gingen kregen we in 
1985 de kans voor ons bedrijf op Ho� and 
een winkel te huren en een werkplaats aan 
de Oudhuijzerweg in Wilnis. De winkel op 
Ho� and is er nu niet meer. Op die plaats 
staan de twee nieuwe panden waar Koop 
Lenstra sinds kort is gevestigd. Daarvóór 
zat ‘Blik op Hout’ erin,” vertelt Hans. “We 
zijn op 8 juni open gegaan onder de naam 
VOKU. Dat staat voor VOortjes KUnststof-
fen. Op 1 januari 1986 kwam onze eerste 
werknemer in dienst. Toen plaatsten we 
nog ‘plastic kozijnen’ zoals iedereen die 
destijds noemde. Wij waren de eerste in 
de regio die daarmee zijn begonnen in 
plaats van houten kozijnen aan te bieden. 
De kozijnen waren toen al van het merk 
Weru en dat zijn we vanwege de kwaliteit 
en de service altijd trouw gebleven. Weru 
is een Duits merk dat tot de grootste in zijn 
soort ter wereld kan worden gezien. In de 
afgelopen 25 jaar hebben in het product-
assortiment geweldige ontwikkelingen 
plaatsgevonden qua materiaal, pro� elen 
en uitvoeringen. Dat zie je als je hier onze 
showroom in loopt. Toen de bouw in de 
jaren tachtig aantrok, zijn we meegelift en 
werd de vestiging aan het Ho� and al snel 
te klein. Ons oog viel op een locatie aan de 
Voorbancken in Vinkeveen. Omdat we in 
Mijdrecht waren gevestigd en woonden, 
kon dat niet. Je moest economisch gebon-
den zijn in de gemeente van vestiging. De 
dorpen waren toen nog zelfstandige ge-
meenten. Inmiddels waren wij al op zoek 
geweest naar een stukje grond in Mijdrecht 
om daar een nieuw bedrijf neer te zetten. 
Dat werd deze plek in een toen nog heel 
leeg industriegebied. Wij waren de eerste 
en hebben er tevens de eerste paal voor 
dit bedrijf geslagen. Dat was eind maart 
1991, wat meteen ook de opening van het 
industrieterrein betekende. In december 
van dat jaar zijn we erin gaan zitten. In april 
1992 werd het pand o�  cieel in gebruik 
genomen en volgden er meer bedrijven. 
Tijdens de bouw hebben we met meer-
dere bedrijven gebruik gemaakt van een 

stroomaggregaat van Homan omdat de 
gemeente vergeten was stroomkabels naar 
het gebied aan te leggen. Water was er ook 
niet. Dat werd met een slang aangevoerd. 
Want iedereen wilde wél bouwen! Het ag-
gregaat heeft ons een half jaar geholpen. 
De � rma Vis uit Wilnis kwam twee keer per 
week de tank vullen. Alles op kosten van de 
gemeente.” Hans geeft en passant te ken-
nen zijn functie als directeur langzaam te 
willen afbouwen. De opvolging is er, dus 
waarom niet?

Topspeler in de markt
Michiel Voortjes is nadat hij verschillende 
opleidingen te hebben gevolgd, al weer 
12 jaar in het bedrijf werkzaam, samen met 
zijn partner Paulien van Aalst die inmiddels 
ruim vijf jaar aan het bedrijf is verbonden. 
VOKU kan dus als een (h)echt familiebedrijf 
worden gezien en toonaangevend op zijn 
gebied in de regio. Van destijds een begin-
ner uitgegroeid naar een topspeler in de 
markt, ook als het gaat om advies en klant-
vriendelijkheid. Michiel: “Ik heb de ontwik-
kelingen in het segment van de laatste 
jaren meegemaakt. Wat vroeger tien jaar 
als type meeging, is nu nog maar vijf jaar. 
Dan is er weer wat nieuws op de markt, zijn 
er weer andere pro� elen en is de isolatie-
waarde nog hoger. Tegenwoordig hebben 
we ook al pro� elen met een geïntegreerd 
inbraakalarm en met inbraakvertragend 
hang- en sluitwerk. Europees gezien loopt 
Nederland achter Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk aan. Die landen lopen voor-
op in ontwikkeling en productie. Wat dat 
betreft hebben wij altijd de beste en meest 
moderne spullen in huis. De concurrentie 
pro� teert natuurlijk ook van die ontwikke-
lingen, maar dat houdt ons scherp om ze 
steeds een stapje voor te blijven.
Alles bij elkaar hebben we zo’n 2.500 vier-
kante meter terrein, waarvan 1500 meter 
bebouwd. Het ‘oudste’ gedeelte van het 
VOKU-pand is dat met de hoofdingang. Wat 
er later naast is bijgetrokken is het voorma-
lige autobedrijf van Van Aalst. De vader 
van Paulien heeft het een paar jaar gele-
den aan Michiel verkocht. Je kunt zeggen 
dat alles wat met de buitengevel van de 

woning of het pand te maken heeft, onze 
aandacht heeft. De producten daarvoor 
kunnen we uit voorraad leveren, inclusief 
gevelbekleding, goten en wat al niet. Onze 
opdrachtgevers komen voor 95 procent uit 
de particuliere sector. Grote bouwprojec-
ten zijn niet ons métier omdat we daar niet 
de door ons gewenste kwaliteit in produc-
ten en montage kunnen leveren vanwege 
de snelheid waarmee elementen in de ge-
vels geplaatst moeten worden. Bovendien 
moet dat het liefst goedkoop. Wél doen 
we vaak zaken met de kleinere aannemers 
omdat we ons dan toch kunnen inzetten 
op de kwaliteit van werken zoals wij die 
voor ogen hebben. Kieskeurig in deze tijd 
van malaise in de bouw?... Niet echt, wij 
volgen onze principes en doelstellingen. 
We zouden jokken als we zeggen er geen 
last van te hebben. Maar we staan sterk in 
de markt en kunnen een stootje hebben.” 
Aldus Michiel.

KNGF
VOKU BV heeft er 25 jaar opzitten. Een mijl-
paal voor het bedrijf dat best trots mag zijn 
op de gevestigde naam en een tevreden 
klantenkring. Samen met de 15 betrokken 
medewerkers kunnen Hans, Lenny. Michiel 
en Paulien zich gaan opmaken voor een 
feestrondje voor hun relaties en opdracht-
gevers en niet in de laatste plaats vanwege 
de ingebruikname van de nieuw gebouw-
de showroom. Tijdens de jubileumviering 
en de week van het Open Huis krijgen alle 
bezoekers ter gelegenheid daarvan een 
aardige attentie.
Bij een jubileum passen ook de gebruike-
lijke geschenken. Hans: “Wij hoeven zelf 
niets, maar opteren voor een donatie aan 
de KNGF blindengeleide honden fonds. Wij 
hebben al eerder een puppy geadopteerd. 
Die is genoemd naar mijn vrouw Lenny. 
Wij willen een tweede puppy adopteren. 
Het opleiden van zo’n hond kost veel geld, 
maar een blinde is er enorm mee gehol-
pen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat 
we onder de indruk zijn geraakt van de 
hulp die deze honden aan een blinde kun-
nen bieden. Dat is de cadeautip waaraan 
wij bekendheid hebben gegeven.”

VOKU BV 25 jaar specialist in kozijnen en serres

De winkel van VOKU op Ho� and in de jaren tachtig

De eerste paal wordt geslagen op het 
nieuwe industrieterrein Zuid-Oost

Het eerste bedrijf dat op het nieuwe industrieterrein 
in gebruik werd genomen was dat van VOKU De vestiging van VOKU vandaag de dag aan de Communicatieweg in Mijdrecht
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Kijk je ogen uit op ‘Park 
Krayenhoff’
Uithoorn - Iedereen is welkom op 
Park Krayenhoff tijdens de Dag van 
de Bouw op zaterdag 5 juni a.s. van 
10.00 tot 16.00 uur. U kunt dan een 
kijkje in de keuken nemen op de 
bouwplaats aan de Watsonweg 2 
(hoek N201) in Uithoorn.

Laat u rijden rondje Woondag
Tijdens de Dag van de Bouw pen-
delt er een klassieke Amerikaan-
se schoolbus tussen Park Krayen-
hoff en gebouw ‘De Wieger’ waar de 
woondag wordt gehouden. Hier zijn 
alle partijen aanwezig die u kunnen 

adviseren over alles wat met wonen 
te maken heeft. 

Primeur ‘De Stelling’ 
5 Juni is dé dag dat het project “de 
Stelling” op de Woondag aan u 
wordt gepresenteerd. ‘De Stelling’ 
is onderdeel van Park Krayenhoff 
en bestaat uit eengezinswoningen, 
twee-onder-een-kapwoningen en 
vrijstaande woningen aan de Vuur-
lijn. 

Bezoek aan de IBM-toren
De in het oog springende toren 

wordt tijdens deze dag opengesteld 
voor alle bezoekers die een indruk 
willen krijgen van het fantastische 
uitzicht dat de toren te bieden heeft. 
In het markante gebouw, dat op één 
pilaar lijkt te staan, worden 3 exclu-
sieve moderne loftappartementen 
gebouwd. Bent u nieuwsgierig ge-
worden, kijk dan snel op 
www.park-krayenhoff.nl of kom za-
terdag 5 juni gewoon langs.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met, UBA Bouw & Ont-
wikkeling, tel. 0297-54 34 00.

Geslaagd Tripleconcert in 
de Willisstee
Wilnis - Onder grote publieke be-
langstelling hebben drie orkesten 
uit de regio op zaterdag 29 mei hun 
jaarlijkse Triple-concert gegeven in 
de Willisstee in Wilnis.

Het eerste deel werd geopend door 
Brassband Concordia o.l.v. Stephan 
Koppelaar met de statige Fanfare 
Britannica van James Hosay waarin 
de geluiden en beelden van het his-
torische London de inspiratiebron 
waren voor de componist. Daarna 
maakten we onder de klanken van 
Doyen van Goff Richard een muzi-
kale busreis, maar nu door het Lon-
den van eeuwen later. Na de stad-
se drukte belandden we met Cry of 
the Celts in Ierland. In het vijf de-

len tellende werk waanden we ons 
in Ierse sferen, die extra kleur kre-
gen door prachtige solo’s op hoorn, 
flugel en euphonium. Met Lord Tul-
lamore van Carl Wittrock bleef Con-
cordia nog even in Ierland om te ge-
nieten van de prachtige natuur, de 
dansmuziek en de heerlijke whis-
key. Het is opzwepende, uitdagende 
en inspirerende Ierse volksmuziek in 
een continentaal jasje
Vervolgens konden we genieten 
van de Harmonie Kunst na Arbeid 
uit Uithoorn, die ons direct mee-
nam naar Spanje. El Torico de la Cu-
erda van Luis Serrano Alarcon laat 
ons getuige zijn van een opzwepend 
volksfeest waarbij alleen de dap-
persten het op durven nemen tegen 

een stier die in de straten is losge-
laten.
In La Fanciulla del West van Pucci-
ni en bewerkt door Johan de Meij 
verplaatsen we ons naar het Wilde 
Westen niet om eens heerlijk te ge-
nieten van prachtige vergezichten in 
de authentieke couleur locale, want 
de muziek heeft meer de vaart van 
een postkoets door Indianenland. 
Weer terug in Spanje wordt ons in 
Amparito Roca van Jaime Texidor 
een mooie paso doble voor orkest 
voorgeschoteld. Kunst na Arbeid 
houdt ons mét hun dirigent Ruud 
Pletting nog even vast in het zonni-
ge en bruisende Spanje in Fandan-
go van Frank Perkins.
Als laatste deelnemer zat het Fan-
fareorkest Viribus Unitis, o.l.v. Ruud 
Pletting klaar om te beginnen met 
Fanfare for a Friend van Bert Ap-
permont, dat statig begint, overgaat 
in een zangerig thema en eindigt in 
een grandioso. In het werk Codon 

van Kevin Houben had Viribus heel 
wat lastige noten te kraken. In drie 
thema’s werden de drie fasen van 
in een mensenleven, maar ook van 
een muziekvereniging, nl. geboorte, 
groei en overgang naar de eeuwig-
heid knap vertolkt.
In Hymnus Pastorale steekt Bert Ap-
permont het oorspronkelijk muzika-
le gedicht in een modern jasje, door 
Viribus gespeeld als een prach-
tig koraal. Het laatste werk van het 
concert neemt ons mee naar het 
Middeleeuwse IJsselstein, waar 
Gijsbrecht het aan de stok krijgt 
met Hendrik van Vianen. Gijsbrecht 
wordt door Hendrik gevangen ge-
zet, maar door het slimme en dap-
pere optreden van Fulco de min-
streel eindigt het verhaal met een 
happy end. Zeer terecht krijgen de 
beide dirigenten Stephan Koppelaar 
en Ruud Pletting een prachtig boe-
ket aangeboden evenals Loes Cort-
hals, onze ladyspeaker .

KDO A Junioren sluiten 
seizoen af in de polder
De Kwakel - Zaterdag 29 mei werd 
het voetbalseizoen voor de A junio-
ren en leiding afgesloten bij Polder-
sport in De Kwakel. Nadat ze begin 
deze maand in Ommel waren ge-
weest, moest er natuurlijk een toe-
passelijke afsluiter zijn. Om 16.00 
uur werden ze ontvangen door 
Maartje en Ron, de begeleiders de-
ze middag. Nadat iedereen was om-
gekleed, gingen de junioren richting 
survival baan.

Het eerste onderdeel werd nog 
droog gehaald. Daarna moesten de 
spelers en begeleiders via een vlot 
de overkant halen. Daar werden de 
eerste natte pakken gescoord. Ook 
de verse koeienvlaaien vlogen in het 

rond. Sommige jongens vonden het 
een sport om eenieder in het water 
te trekken of te duwen. Via de groe-
ne loopkussen kwamen ze terecht 
bij het zwaai onderdeel. Dit ging bij-
na iedereen goed af. Ook het lopen 
over grote kussens ging prima. Na-
dat iedereen een aantal keren aan 
het  buik glijden te hebben gedaan 
werd de survivaltocht afgesloten. Na 
een warme douche konden ze gaan 
BBQ-en
Een menig biertje ging er wel in bij 
de spelers. Het eten was perfect. Na 
afloop van het eten werden de spe-
lers allemaal nog een keer geroemd 
voor hun bijdrage van dit seizoen. 
Uit handen van Paul en Carlo kre-
gen de spelers een soort oorkonde. 

Bij de meesten viel dat goed in de 
smaak. Ook Paul haalde Hans, Carlo, 
Sander en Paul naar voren om ze te 
bedanken voor de 2 fantastische ja-
ren die ze met elkaar hebben gehad. 
Ook de spelers van de A1 gaven nog 
een leuke attentie aan Paul en Hans. 
Na dit alles werd er om 22.00 uur 
afgesloten. Een aantal spelers gaat 
komend seizoen de selectie verster-
ken en anderen gaan een vrienden-
team samenstellen.

Namens de gehele begeleiding en 
A junioren wil KDO alle ouders be-
danken voor het rijden en suppoor-
ten dit seizoen. Tevens wil KDO ook 
Poldersport bedanken voor deze 
zeer geslaagde middag en avond.

KDO is gestart met rugby
De Kwakel - In april is KDO uit De 
Kwakel gestart met een rugbyafde-
ling. Nadat ze de eerste paar maan-
den alleen getraind hebben, gaan ze 
vanaf het nieuwe seizoen competitie 
spelen. Dit doet de vereniging met 
zowel jeugd als met senioren. Ieder-
een vanaf 6 jaar is welkom om bij 
KDO te komen rugbyen.

Rugby is de op één na meest popu-
laire sport in de wereld. In Neder-
land is het echter een relatief on-
bekende sport en eigenlijk is dat 
vreemd. Bij rugby draait het om  res-
pect en fair play.

Voor de tegenstander, de scheids-
rechter, je teamgenoten en natuur-
lijk jezelf. Alle factoren voor een leuk 
en snel spel zijn aanwezig en ..... het 
is voor iedereen te spelen. Groot, 

klein, snel, sterk, handig. Iedereen 
heeft zijn of haar eigen functie in 
het team. Door met elkaar samen te 
werken bereik je het doel en ieder-
een is daarbij even belangrijk.

Met de jeugd wordt eerst het zo-
genaamde touch rugby gespeeld, 
waarbij het verboden is om te tacke-
len, maar waarbij het juist aankomt 
op beweeglijkheid en techniek.

Met de senioren wordt gewoon rug-
by gespeeld waarbij tackelen ook is 
toegestaan.

Heb je zin om bij deze rugbyafdeling  
te komen spelen, neem dan contact 
op via rugby@kdo.nl. KDO zal dan 
al je vragen beantwoorden en hoopt 
je te mogen verwelkomen als nieuw 
rugby-lid.



Is uw huisdier zoek?
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COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 
tel. 06-53315557.

Chazz 2010
De Ronde Venen - Op de druk-
bezette Nederlandse jazzkalender 
heeft CHAZZ (Charity Jazz) zich in 
een verrassend snel tempo een ei-
gen plek veroverd. Dit jaar viert 
Chazz haar eerste lustrum:
 

CHAZZ 2010
Zaterdag 12 juni 

15.00 tot 23.00 uur
aan de Kromme Mijdrecht

Westzijde 50
1426 AT De Hoef 

 
CHAZZ wordt onder het motto 
“grenzeloos investeren in onder-
wijs” door de Stichting Ontwikke-
lingsSamenwerking De Ronde Ve-
nen in samenwerking met de Stich-
ting Mayaschool, georganiseerd om 
onderwijsprojecten in Guatemala, 
Kenia Nepal en Tanzania, te fi nan-
cieren. Dat betekent niet alleen het 
fi nancieren van schoolgebouwen, 
maar ook de inrichting daarvan en 
zelfs het betalen van schoolgeld 
voor de allerarmste kinderen. Om-
dat alle medewerkers aan CHAZZ 
hun handen geheel belangeloos uit 
de mouwen steken en ook de (be-
roeps) musici afzien van het bereke-
nen van gage komt letterlijk elke eu-
ro ten goede aan de onderwijsdoe-

len in de derde wereld.
CHAZZ is een heel bijzonder evene-
ment: goede muziek, vrolijke men-
sen, een idyllische tuin op een van 
de mooiste plekjes van het Groene 
Hart, lekker eten en drinken, door-
gaans stralend weer, en op z’n tijd 
een laag passerende wolkenridder, 
’t kan niet op.

Onder leiding van Shai Shahar kunt 
u spetterende optredens verwach-
ten van beroemde musici als de fl ui-
tiste Ellen Helmus, de Basily Boys 
en de Basily Gipsy Band, het Hoefse 
echtpaar Colette Wickenhagen en 
Ger Lohuis, Dim Kesber, Lex Lam-
men, Dick Vennik en vele anderen.
 
Toegangskaarten aan de kassa 15,-.
In de voorverkoop 12,50.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
 
Voorverkoopadressen:
Mijdrecht Boekhandel Mondria
Wilnis Drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen Drogisterij De Bree
Abcoude Boekhandel Sprey
Breukelen Boekhandel van Kralin-
gen
Woerden Muziek van Vliet
Online verkoop en informatie:
www.chazz.nl

Vermist
- Oudhuizerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is “Max”. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleur-
 tekening een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje.   
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
 staart. Ze is 16 jaar en heet Sita. 
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar.
 Zijn naam is Steak. 

Gevonden 
- Achterbos in Vinkeveen, rood cyperse poes. 
- Botsholsedijk in Waverveen, zwarte poes met witte pootjes en
 witte bef.
- Waverveensepad in Waverveen, witte poes met zwart op de kop,  
 zwart kinnetje en een zwarte staart.
- Shellstation N201 in Mijdrecht, grote grijze kater met zwarte
 strepen op zijn voorpoot. 

Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Biodiversiteit
Wat en waarom

Biodiversiteit. Een mooi 
woord, maar wat is het nu 
eigenlijk? En waarom roept 
iedereen dat het zo belang-
rijk is? En kun je er zelf nog 
wat mee doen?

Van biodiversiteit bestaan 
verschillende defi nities, maar 
simpel gezegd is biodiversi-
teit de rijkdom en verschei-
denheid aan leven om ons 
heen. Het leven in alle mo-
gelijke soorten en vormen: 
dieren, planten en micro-or-
ganismen. Meer dan 10 mil-
joen soorten.

Het jaar 2010 is uitgeroepen 
tot het internationale jaar van 
de biodiversiteit. Dat is ge-
beurd omdat de biodiversiteit 
minder aan het worden is en 
dat dat naar de huidige in-
schattingen niet goed is. Doel 
is behoud van biodiversiteit 
en een duurzaam gebruik 
ervan. Zie biodiversiteit als 
een schatkist. We moeten er 
zuinig mee omspringen.

Biodiversiteit zorgt kort sa-
mengevat voor schone lucht, 
vruchtbare grond en een sta-
biel klimaat en levert voedsel 
en grondstoffen voor medicij-
nen, huisvesting, kleding en 
brandstof.
En hoe werkt dat dan wel? 
Een paar voorbeelden.
Een ecosysteem waarin meer 
soorten levensvormen aan-
wezig zijn, is stabieler en 
beter bestand tegen versto-
ringen. 
Een paar ‘verstoringen’ die 
momenteel om ons heen 
plaatsvinden, zijn klimaats-
verandering en het daarmee 
gepaard gaande verdwijnen 
en verschijnen van soorten. 
Een stabiel ecosysteem met 
veel soorten en veel onder-

linge relaties, kan dat beter 
opvangen. Denk in dit ver-
band ook aan de Ecologische 
Hoofdstructuur. Die moet er-
voor gaan zorgen dat er re-
servoirs ontstaan en in stand 
blijven van rijke biodiversiteit 
en dat soorten zich daartus-
sen goed kunnen verplaat-
sen, naar een plek waar ze 
wel goed kunnen overleven.
Een ander voorbeeld is een 
landbouwgewas. Dat be-
staat vaak uit maar 1 planten-
soort. Daardoor is een heel 
veld ervan kwetsbaarder 
voor aantasting door ziekten 
en plagen dan een mengsel 
van verschillende planten-
soorten zoals in de natuur 
voorkomt.

Medicijnen. Van ongeveer de 
helft van alle medicijnen komt 
het voorbeeld uit de natuur. 
Aanwezigheid van minder 
soorten op de wereld bete-
kent minder mogelijkheden 
voor ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen. Bedenk dat dat 
ene spinnetje de basis kan 
vormen voor de ontwikkeling 
van een nieuw medicijn te-
gen bijvoorbeeld kanker.

Kun je er zelf wat mee doen? 
Ja, en het is heel eenvoudig. 
Zorg voor afwisseling in je 
tuin en maak het zoveel mo-
gelijk verschillende soorten 
planten en dieren naar de 
zin. En wees je bewust van je 
gedrag. Probeer zoveel mo-
gelijk te vermijden dat je bij-
draagt aan vernietiging van 
ecosystemen, aan milieu-
vervuiling en overexploitatie. 
Want dat zijn de belangrijkste 
oorzaken van het uitsterven 
van soorten.

Groeten van een
biodiverse IVN-er

Oosterse sferen bij 
Danscentrum Colijn
Regio - Afgelopen zaterdag werd 
het dansseizoen voor de paren, stijl-
dansen, afgesloten met het jaar-
lijkse slotbal. Axel en Heleen vin-
den het altijd leuk om hier een the-
ma aan te verbinden en dit jaar was 
dat 1001-nacht. Het was bijzonder 
leuk om te zien dat de meeste pa-
ren hier ook echt wat mee gedaan 
hebben; de danszaal zat vol met fa-
kirs, oosterse kooplui en gesluier-
de (harem)dames. Het danscentrum 
was voor deze gelegenheid natuur-
lijk ook omgetoverd in de sfeer van 
1001-nacht. Ook aan de inwendige 
mens was gedacht; oosterse munt-
thee, halalhapjes en oosters gekrui-
de kipvleugels stonden op de kaart.
Bijzonder was het oosters prieel dat 
midden op de vloer stond. Het was 
zo groot dat de paren er nog met 
gemak onderdoor konden dansen. 
Dit oosterse prieel was gemaakt van 
ballonnen. De Uithoornse dames 
Marjolein v.d. Knaap en Patricia van 
Bodegom van het bedrijf Ballonpret.
nl, hadden deze gelegenheid aan-
gepakt om weer eens creatief uit 
te pakken. De oosterse kleuren in 
combinatie met de prachtige folie-

ballonnen in halve maanvorm wa-
ren een lust voor het oog. Natuur-
lijk was er ook een tweetal prachti-
ge optredens van buikdanseres Bar-
bara. Daarna volgde een workshop 
buikdansen. Buikdanseres Barba-
ra had voor de gelegenheid rinke-
lende heupsjaaltjes meegenomen. 
Zelfs sommige mannen deden mee 
en geheel niet onverdienstelijk! Dit 
bracht natuurlijk ook grote hilariteit 
met zich mee!
Aankomende week staat het Dans-
centrum voor het grootse deel in 
het teken van de voorbereidingen 
voor de Show of the Proms 2010; 
een theatershow waarin het leeu-
wendeel van de show voor rekening 
wordt genomen door de leerlingen 
van de ballet-, hip hop- en break-
danceafdeling. Er zal echter ook een 
aantal gastoptredens plaatsvinden 
door paren van de stijldansafdeling 
en zelfs de Zumba is vertegenwoor-
digd! Ook zal er een voorproefje ge-
geven worden van de nieuwe cursus 
in het seizoen 2010/2011: de Musi-
calklas. De kaarten voor deze show 
zijn inmiddels uitverkocht.
www.colijndancemasters.nl
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Atlantis E2 ongeslagen 
kampioen!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is 
de E2 van Atlantis gesponsord door 
DHIM kampioen geworden in de 
veldcompetitie. Na een matige zaal-
competitie die werd afgesloten met 
een op één na laatste plaats, werd 
er hard getraind om te kunnen knal-
len op het veld. Dat is zeker gelukt, 
er werd één keer gelijk gespeeld en 
de rest werd gewonnen.
De competitie begon begin april. 
Het was slecht weer en de wed-
strijd tegen Tempo E4 stond op het 
programma. Als snel bleken bei-
de teams aan elkaar gewaagd te 
zijn. Het ging gelijk op. Atlantis pak-
te even de voorsprong, maar Tem-
po maakte het gelijk. Zo gingen ze 
de rust in. Atlantis maakte er 2 -1 
van. Het leek erop dat Atlantis zou 
winnen, maar twee minuten voor tijd 
maakte Tempo gelijk. Atlantis knok-
te nog voor een doelpunt, maar te-
vergeefs. 
De week erna reisde de E2 af naar 
Kudelstaart om tegen VZOD E2 te 
spelen. Deze ploeg had de eerste 
wedstrijd wel gewonnen en stond 
dus bovenaan in de competitie. At-
lantis was scherp en gebrand op 
een overwinning. Dit leidde tot een 
russtand van 1 – 5  in het voordeel 
van Atlantis. In de rust kreeg het 
team de opdracht van de coach om 
niet te verslappen, want ze waren er 
nog niet. Het scoren ging niet meer 
zo makkelijk als in de eerste helft, 
maar er werd ruim gewonnen met 
een mooie 1 – 7 overwinning. Tem-

po had ook gewonnen waardoor At-
lantis en Tempo samen op de eerste 
plaats stonden.
Het werd spannend. Atlantis moest 
afreizen naar Alphen a/d Rijn voor 
een wedstrijd tegen Tempo. Beide 
ploegen stonden bovenaan, dus wie 
zou winnen zou leider in de com-
petitie worden. Atlantis wilde graag 
die eerste positie veroveren. Er werd 
goed samengespeeld en de kan-
sen werden uitgespeeld, wat leid-
de tot een 0 – 2 voorsprong. Tem-
po gaf nog tegengas waardoor er 
werd gerust met 1 – 2. Atlantis be-
gon niet scherp aan de tweede helft. 
Tempo maakte gelijk. Atlantis vocht 
terug en scoorde nog twee mooie 
doelpunten. Toen het eindsignaal 
klonk ,was er een hoop gejuich. At-
lantis stond nu alleen bovenaan met 
twee punten voorsprong op Tempo. 
Nu was het de bedoeling om dit vast 
te houden.
De vierde wedstrijd werd weer thuis 
gespeeld, nu tegen SDO (K) E2. Te-
gen deze ploeg had Atlantis nog niet 
gespeeld. Ze stonden onderaan met 
nul punten, maar dat zegt niets. At-
lantis maakte er in de eerste aanval 
al 1 – 0 van. Het leek erop dat de-
ze wedstrijd zou eindigen met veel 
doelpunten aan de kant van Atlan-
tis, maar helaas bleef dit het enige 
doelpunt van de wedstrijd. Er werd 
niet echt goed gespeeld, wat ze die 
week daarvoor tegen Tempo wel 
hadden laten zien. Maar elke ploeg 
heeft een mindere dag en er werden 

wel twee punten gepakt wat het be-
langrijkste was. (Een gezegde in de 
sport is: als je ook je “mindere” wed-
strijden wint, word je kampioen).
Er werd drie weken niet gespeeld. 
Zodoende  konden we ons goed 
voorbereiden op de uitwedstrijd bij 
SDO. Deze wedstrijd speelde Atlan-
tis veel beter dan de thuiswedstrijd. 
Er werd dan ook gewonnen met 1 – 
4, wat betekende dat er op 29 mei 
een kampioenswedstrijd voor de E2 
op het programma stond. Het kam-
pioenschap was “eigenlijk” al bin-
nen, maar als er 29 mei werd ver-
loren en Tempo zou winnen, zou 
het kampioenschap gedeeld wor-
den. Dit wilde Atlantis E2 natuur-
lijk niet. Er zou geknokt gaan wor-
den voor de winst. De wedstrijd was 
thuis tegen VZOD E2. Er was heel 
veel publiek en zelfs “materiaal” om 
goed herrie te maken om Atlantis E2 
aan te moedigen. Er werd gewon-
nen met 3 – 1. Atlantis E2 was alleen 
kampioen geworden en nog onge-
slagen ook! Een topprestatie!
De spelers van Atlantis E2 zijn dit 
seizoen goed vooruit gegaan. Er 
was altijd veel publiek (bedankt 
enthousiaste ouders!). Het maak-
te niet uit of de wedstrijd uit werd 
gespeeld, het publiek ging mee! Als 
laatste willen we zeker ook de spon-
sor DHIM bedanken voor de spon-
soring van afgelopen jaar. Na een 
spannend en leerzaam seizoen kan 
het team uitrusten en zich storten 
op het volgende seizoen.

De Vinken 3 na verlies 
concurrent kampioen
Vinkeveen - Met nog twee wed-
strijden voor de boeg kon De Vin-
ken 3 zich geen misstap veroorlo-
ven. Ondanks het feit dat alle wed-
strijden tot nu toe gewonnen waren, 
was een kampioenschap nog aller-
minst zeker. Want concurrent Fidu-
cia verloor tot nu toe alleen van de 
Vinkeveners (9-3). Aangezien bei-
de ploegen de overige wedstrijden 
veelal ruim en makkelijk wisten te 
winnen, leek het erop uit te draaien 
dat op laatste speeldag (zaterdag 5 
juni) de beslissing zou vallen in de 
onderlinge ontmoeting.
Afgelopen zaterdag was het dus 
zaak om geen steek te laten vallen. 
Op papier had Fiducia een zwaar-
dere tegenstander dan De Vinken. 
De concurrent trof een steeds beter 
draaiend Reeuwijk, waarvan De Vin-
ken vorige week maar nipt van wist 
te winnen (12-13). Voor De Vinken 
3 stond de wedstrijd tegen het fy-
siek sterke HKC uit Utrecht op het 
programma.

Opdracht
Met de opdracht om alleen aan de-
ze wedstrijd te denken en vanaf het 
begin aan scherp te zijn begon de 
ploeg aan de wedstrijd. Ondanks 
de ervaring binnen de ploeg leek 
het erop dat er toch al wel iets van 
spanning aanwezig was. Slordig bal-
verlies en slechte schoten kenmerk-
te het eerste kwartier van de wed-
strijd waarin alleen Elisa Roosen-
daal tot scoren kwam. Het tweede 
kwartier begon het echter iets be-
ter te draaien. Twee scores van Hans 
van Dasler bracht de thuisploeg op 
een 3-1 voorsprong.
Gezien het veldspel meer dan te-
recht, want ondanks het feit dat het 
spel nog niet al te best was, bak-
te de tegenstander er nog minder 
van. Verdedigend stond het name-
lijk bij de Vinkenploeg als een huis. 
Er werden nauwelijks kansen weg-
gegeven en de ballen werden snel 
onderschept. Het was dus zaak om 
voor de rust tot een beslissende 

voorsprong te komen. Via Daniëlle 
Lommers, die haar laatste wedstrijd 
speelde, en Marcel St. Nicolaas ge-
beurde dat ook min of meer. Een 5-1 
ruststand moest genoeg zijn.

Niet tevreden
Desondanks was de ploeg niet ge-
heel tevreden over haar prestatie. 
Want eigenlijk had het verschil bij 
rust een stuk groter moeten zijn. Nu 
zou HKC bij een paar scores terug 
in de wedstrijd kunnen zijn. Na rust 
duurde het wederom een paar mi-
nuten voordat De Vinken tot score 
wist te komen. Een afstandschot van 
Hans van Dasler en een strafworp 
van Jasper van Peursem bracht de 
ploeg na tien minuten op de veili-
ge 7-1. Ondanks een tegentreffer 

enkele minuten later was er geen 
vuiltje meer in de lucht. Al bleef de 
thuisploeg moeite houden met sco-
ren. Iets waar ze normaal gespro-
ken niet zoveel last van hebben. In 
de laatste minuten brachten Mar-
cel St. Nicolaas en de voor Annelies 
Bobeldijk, ook zij speelde haar laat-
ste wedstrijd, ingevallen Ingrid Ha-
genaars de eindstand op 9-2.

Na het laatste fluitsignaal was het 
wachten op een telefoontje uit 
Reeuwijk. Dat kwam na enkele mi-
nuten. Gejuich steeg op toen de uit-
slag bekend werd: 6-4 voor Reeuw-
ijk. Dit puntverlies van concurrent 
Fiducia betekende tevens het kam-
pioenschap van De Vinken 3. Dik 
verdiend na een mooi seizoen.

Hockey meisjes E2 kampioen
Mijdrecht - In september 2009 zijn 
de meiden van HVM M8E2, gespon-
sord door Ruijgrok Makelaars o/
g,  begonnen in nieuwe team sa-
menstelling en naar een groter veld. 

Na een uiterst moeizame start in 
2009 zijn de resultaten van de trai-
ningen zichtbaar. Inmiddels staat 
het team als een huis en met gro-
te samenhorigheid zijn ze verdiend 

kampioen geworden in de 1e Klas-
se nivo B en tegen niet de minste 
tegenstanders. Van harte gefelici-
teerd meiden jullie hebben karak-
ter getoond.

Team MC3 van HVM levert 
dit seizoen topprestatie
Mijdrecht - Het tean MC 3 van 
HVM is met maar 5 verliespunten 
en een doelsaldo van maar liefst 72 
voor en 16 tegen kampioen gewor-
den in de 4e klasse. Daarmee zijn 
ze onze grootste concurrent WFHC 

Hoorn 1 punt voor gebleven! Na de 
voorcompetitie durfde niemand nog 
te dromen dat dit seizoen zo suc-
cesvol zou zijn.
Maar na de winterstop gingen ze er 
steeds meer in geloven. 

De laatste wedstrijd was zaterdag 
jl. tegen de meisjes van Alkmaar 
MC3.
Ook die wedstrijd werd, na een 
spannende eerste helft (1 – 0 bij 
rust), gewonnen met 5 – 1.

Op de foto: Staand v.l.n.r.: Norbert Karthaus, Kees Koeleman (coaches), Ilse Prinsen, Flore Vesseur en Britt van Schep-
pingen. Geknield/gehurkt v.l.n.r.: Laura Strunk, Maaike van Driesschen, Susan Nieuwenhuis, Nicole de Jong, Maud 
Fernhout (keepster), Tessa Karthaus, Lori Koster en Desiree Maas. Op de voorgrond: Rowan Koeleman en Bobby Grob-
ben

De Vinken C2 kampioen
Vinkeveen - Met nog twee wed-
strijden te gaan was de strijd voor 
De Vinken C2 eigenlijk al gestreden. 
Na de zeer overtuigende 7-1 winst 
vorige week op concurrent EKVA 
kon het eigenlijk niet meer misgaan. 
Slechts één puntje had de Super de 
Boer ploeg nodig om kampioen te 
worden.
Met de wetenschap dat tegenstan-
der SDO de vorige keer met 8-3 
werd verslagen betrad de ploeg vol 
vertrouwen het veld. De ploeg begon 
met Jorn Klaassen, Niek Nagtegaal, 
Wies van Beek en Kirsten de Haan 
in de aanval en Patrick Mur, Am-
ber Nagtegaal, Romy Bras en Me-
lissa Hartsink in de verdediging. De 
bank werd gevuld door Mila Kroon, 
Britt Augustin en Melvin Jansen. 
Dat de ploeg toch wel gespannen 
was bleek wel in de eerste paar mi-
nuten. SDO was geenszins de min-

dere en een gelijke strijd ontspon 
zich. Met kansen over en weer. Na 
de 0-1 in de tweede minuut, was het 
Wies die met een mooie doorloop-
bal de gelijkmaker op het scorebord 
bracht. En ook na de 2-1 van Me-
lissa, die daar snel op volgde, bleef 
het spelbeeld hetzelfde. De ene keer 
kreeg De Vinken een kans en even 
later was het SDO dat leek te gaan 
scoren. Maar veel gescoord werd er 
niet. Alleen de bezoekers uit Kame-
rik wisten de korf te vinden. Een 2-2 
ruststand was het gevolg.
In het begin van de tweede helft 
leek het erop dat De Vinken iet-
wat meer de overhand kreeg. Niet 
eens zozeer in de aanval, maar 
vooral in de verdediging. Daar wer-
den de ballen steeds sneller onder-
schept. Zodoende kreeg de Vin-
ken-aanval ook meer mogelijkhe-
den om te scoren. Twee mooie ac-

ties van het aanvalsvak werden af-
gerond door Patrick. Langs de kant 
voelde je na die 4-2 de opluchting. 
Het gat was geslagen. Even leek het 
er nog op dat SDO kon terugkomen 
in de wedstrijd, maar de strafworp 
werd gemist. Toen vlak daarna Ro-
my en Melvin in dezelfde minuut 
wisten te scoren, was de strijd bij 
6-2 toch echt gestreden. De ploeg 
kreeg steeds meer vertrouwen en 
datgene wat in de eerste helft nog 
niet zo goed lukte, lukte nu wel. De 
ene kans na de andere kans werd 
gecreëerd. De een nog mooier dan 
de ander. Dat er daarbij slechts twee 
keer gescoord werd (Patrick en Mi-
la), was eigenlijk nog een wonder. 
Maar met 8-2 winnen in je kampi-
oenswedstrijd is een mooi resultaat. 
En daar was de ploeg van coach 
Melanie Kroon dan ook terecht zeer 
blij mee.



Wilnis - Afgelopen weekeinde 
gooide Willem Verkaik aan de Oud-
huijzerweg achter zijn huis een 
hengeltje uit. Niet vergeefs, want 
na enige tijd verdween de dobber 
met een ruk onder het spiegelglad-
de wateroppervlak, dat ter plaat-
se deels bedekt is met grote bladle-
lies. Het bleek dat een fraaie schub-
karper zich van de lekkernij aan de 
haak had meester gemaakt maar te-
gelijkertijd aan dat lastige ding vast-
zat. Met behulp van zijn vismaatje 
kreeg hij de vis op het droge die 
na meting een lengte van zo’n zes-
tig centimeter bleek te hebben en 
naar schatting zeven pond zwaar 
was. Mooie vangst! Na bewonde-
ring door bezoekers van de naast-

liggende (party)stal van Rolf Verka-
ik, werd de fraaie vis weer keurig in 

zijn element teruggezet. 
 Foto: Herman van Soest

De Ronde Venen - Tot 29 juni staat 
in NME-centrum De Woudreus ten-
toonstelling De grote vijf, een rei-
zend jeugdlab. Deze speelse en in-
teractieve tentoonstelling laat de 
bezoeker de natuur langs onze gro-
te rivieren ontdekken. Als echte on-
derzoekers, gekleed in laboratori-
umjas en met een veiligheidsbril op, 
kunnen bezoekers allerlei experi-
menten uitvoeren. Met microscopen 
wordt het leven in sloot- en vijver-
water onderzocht; braakballen van 
uilen worden uitgepluisd, eigen-
schappen van wilgen- en eikenhout 
worden met elkaar vergeleken en ri-
vierstenen worden aan een onder-
zoek onderworpen. Ook kan door de 
ogen van libellen en waterjuffers de 
wereld bekeken worden. 

Op schooldagen komen leerkrach-
ten van de groepen 5 t/m 8 met hun 
leerlingen onderzoek doen in het 
NME-centrum. 

Kom je niet met je klas? Of wil je de 
onderzoekjes nog graag een keer 
doen? Kom dan op woensdagmid-

dag 16 juni naar NME-centrum De 
Woudreus aan de  Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Glaasje op 
laat je rijden, ja, ja

Ik moet het vandaag 
eens over dronken 
achter het stuur heb-
ben. Daar mag ik niet 

aan voorbijgaan als iedereen het over heeft. Ja! 
Ja! Maar eerst dit. In België geen krant, geen 
televisie, summier nieuws van radio 5 en ver-
der rust. Geen geraas van auto’s en prachti-
ge landschappen en mooie begroeiing. Fris-
se lucht en geen angst voor natte voeten. Hier 
hoor je ook niet veel over voetbalrellen. Bals 
(feesten) worden wijd en zijd bekendgemaakt 
maar zijn nooit zo massaal als bij ons en lo-
pen niet uit de hand. Die Waalse Belgen kun-
nen toch heus wel drinken. Ja! Ja! Wat wil je 
ook met meer dan 300 soorten bier. Toch hoor 
je niet veel gekke dingen van vechtpartijen en 
ander gedonder door teveel bier. Misschien 
wel in de steden, maar daar ben ik niet. In Ne-
derland hebben wij gelukkig het BOB systeem. 
Overal zie je de borden langs de weg. “Ben jij 
BOB tot aan je huis?” Toch? Ja! Ja! En natuur-
lijk kennen wij allemaal die geweldige carna-
valskraker van 30 jaar geleden. “Glaasje op laat 
je rijden. Glaasje op laat je rijden:” Je kunt on-
danks dat toch elke week weer in de krant le-
zen over mensen die (dronken) in ieder geval 
met teveel drank op achter het stuur kruipen. 

En allemaal niet meer dan 2 glaasjes. Gek hè. 
Ja! Ja! Allemaal maar 2 glaasjes. Wij vinden al-
lemaal dat de politie daar flink tegen op moet 
treden, toch? Te veel drank op. Rijbewijs invor-
deren en voorlopig niet meer achter het stuur. 
Het zal je kind maar wezen dat aangereden 
wordt. Ja! Ja! Het zal je maar overkomen dat 
je door een dronken chauffeur wordt aangere-
den. Stopt hij of zij? Dat is altijd maar de vraag. 
Ja! Ja! Ze hebben vaak ook nog de neiging om 
door te rijden en je aan je lot over te laten om 
aan de straf te ontkomen. Want ze weten dat 
ze fout zijn. Eigenlijk kun je zeggen dat mensen 
die met te veel drank op achter het stuur gaan 
zitten potentiële moordenaars zijn. Ja! Ja! Hard 
gezegd. Dat geklets over 2 glaasjes is doodge-
woon geël. Je snapt ook niet dat de mensen, 
waarmee de dronkenlap samen is, niet zeggen; 
‘Niet rijden! Ik breng je wel thuis of neem een 
taxi’. Ik kwam vroeger regelmatig bij café Zwart 
op de DAM. Daar woonde ik op loopafstand 
vandaan. Die kastelein keek naar zijn klanten 
en schonk niet meer als ze naar zijn idee teveel 
op hadden en zei: ‘Neem een kop koffie van 
mij, ik zal een taxi voor je bellen’. Daar had ie-
dereen waardering voor. 
Ook degene die het aanging. Even niet, maar ze 
kwamen toch altijd terug. Je leest af en toe dat 

bekende sportlieden ontslagen worden bij hun 
club omdat ze door teveel drank een ongeluk 
maken of dat personeelsleden van bedrijven 
om dezelfde reden ontslagen worden of dat 
overheidsfunctionarissen over de schreef gaan 
ten koste van hun baan. Om over politici maar 
niet te spreken. Dat zijn allemaal mensen met 
openbare functies die geacht worden het goe-
de voorbeeld te geven. Ja! Ja! Die kunnen met-
een het veld ruimen. Dat hoort ook zo,  vind je 
ook niet? Het gebeurt nog al eens dat zo’n pu-
blieke figuur door getuigen of zelfs door de po-
litie uit de wind wordt gehouden (beschermd). 
Het is ook wel moeilijk als je weet dat je baas 
over de schreef is gegaan. Ja! Ja! Daar wordt 
niemand mee geholpen, ook de dronkenlap 
zelf niet. Nee! Nee! Dat zou toch eigenlijk niet 
mogen. Neem nou zo’n man als de sympathie-
ke Rob Oudkerk, die ging ook over de schreef, 
en die reed niet eens zelf, was toch z’n functie 
kwijt en zal ook geen burgemeester van Am-
sterdam worden. J. de Vries van het CDA, in-
telligente vent, moest pas nog het veld ruimen. 
(niet voor drank) Zo gaat dat. Zo hoort dat ook 
te gaan. Zij zijn voorbeelden. 
Een burgemeester is ook zo’n voorbeeld. Ja! Ja! 
Hoge publieke functie en dan rijden met teveel 
drank op. Het veld ruimen. Drank maakt meer 
kapot dan je denkt. Sommige mensen wil-
len niet weten dat ze alcoholist zijn en die wil-
len zich niet laten helpen. Dat is jammer, want 
daardoor kan er best een talent verloren gaan. 
Ja! Ja! Het kan toch niet zo zijn dat de burge-
meester als hoofd van de politie regels uit laat 
vaardigen over drinken van de jeugd op straat 
en dan zelf met drank op (2, laat me niet lachen,  
iedereen in De Hoef weet dat het er meer wa-
ren) het weiland in rijdt. Ook al zijn het er echt 
maar twee. Zo iemand is niet meer geloofwaar-
dig en krijgt ook nooit meer de waardering van 
de bevolking, vooral niet om dat drank al veel 
vaker een negatieve rol heeft gespeeld in het 
optreden in het openbaar. Iedereen weet het. 
Onze raad zwijgt stil. Stelletje ……… (vul maar 
in) Ja! Ja! Wellicht komt het door verveling in 
zo’n kleine gemeente. Wellicht is een gemeen-
te met 70.000 inwoners aantrekkelijker en min-
der vervelend, maar, maar drank is en blijft ook 
dan een kwalijke tegenstander. Ja! Ja! Door de 
schrik blijft de zieke (zo wordt zo iemand ge-
noemd) even op het goede pad maar dan be-
gint het weer. Zo iemand moet geholpen wor-
den (Jellinek of A.A.). Ja! Ja! Zo iemand moet 
geholpen worden, maar kan niet meer een 
openbare functie bekleden. 
 

John B. Grootegoed

Mijdrechts ouderenkoor weer eerste 
bij landelijk zangconcours

Mijdrecht - Het Mijdrechts oude-
renkoor is op 27 mei met de bus 
naar Gorssel geweest waar een 
concours is gehouden.
Het koor had het afgelopen jaar een 
aantal nieuwe liederen ingestudeerd 
en de laatste weken is hieraan nog 
flink gepolijst door dirigent Renee 
de Groot, op de piano begeleid door 
Anita Vos. Na het inzingen moest 
het koor naar de grote zaal, waar 
geluisterd en genoten werd van an-
dere koren op het grote podium, al-
vorens zijzelf aan de beurt waren. 
Er werd vol overgave Stay with me 
till the morning gezongen, gevolgd 

door Tolite Hostias (Choeur) en als 
afsluiting bracht het koor Those we-
re the days ten gehore. Het leverde 
hen een geweldig applaus op. Van 
de leiding kwam het verzoek om een 
gedeelte van het laatste lied nog-
maals te zingen, waarbij door ande-
re koorleden in de zaal enthousiast 
werd meegezongen en geklapt. Na 
nog een paar koren enige spanning: 
valt het koor in de prijzen? Jawel, in 
de hoogste klasse: de eerste prijs!
Een beetje moe, maar heel blij en 
tevreden, keerden zij weer naar 
Mijdrecht terug, waar hen traditio-
neel in de Meijert nog een heerlijk 

diner werd aangeboden.
Het koor kan nog altijd nieuwe leden 
gebruiken, heren en dames, leeftijd 
is niet zo belangrijk, wel het plezier. 
Er wordt elke dinsdagmorgen geoe-
fend vanaf 9.30 uur in de recreatie-
zaal van de De Kom, Mevrouw v.an 
Wieringenplein in Mijdrecht. Ingang 
vanuit de Kerkstraat (tegenover het 
oude parkeerterrein van voorheen 
de Aldi). Het koor gaat de gehele 
maand juni nog door en na de va-
kantie wordt weer gestart op 17 au-
gustus. Kom eens vrijblijvend luis-
teren en/of meezingen. U bent van 
harte welkom!

Onderlinge wedstrijd
De Ronde Venen - Eén keer per 
jaar binden de clubleden van foto-
workshop De Ronde Venen de strijd 
met elkaar aan. Begin mei was dit 
zo ver. Netjes in zwart passe-par-
tout gestoken presenteerden twin-
tig leden hun foto van eigenkeu-
ze. En al deze foto’s zijn de gehele 
maand juni in het gezondheidscen-
trum Croonstadt te zien.

Welke foto kies je uit om aan je me-
declubleden te laten zien, als je 
weet dat je daarmee kans maakt op 
een fles wijn, een fotoboek en de 
eer?. Valt de keuze op een foto die 
helemaal aan de compositieregels 
voldoet, die zulke mooie herinne-
ringen naar bovenhaalt, of die juist 
vragen oproept? De keuzemogelijk-
heden zijn divers en zo ook de foto’s 
die op de clubavond te zien waren. 
Uit o.a. landschappen, portretten en 
stillevens hebben de clubleden drie 
foto’s gekozen die het meest tot de 
verbeelding spraken. Het voelt aan 
als het vergelijken van appels met 
peren, maar de uitslag was verras-
send eenduidig. Ex-voorzitter Peter 
Turner behaalde met zijn haarscher-

pe, intrigerende portretfoto de on-
betwiste eerste prijs. 
Het was de foto waar iedereen lan-

ger naar bleef kijken. Een eigen oor-
deel vellen? Ga dan naar de Croon-
stadtlaan of www.fotoworkshop.nl

Woensdagmiddag 16 juni:

Themamiddag in NME-lab

Vette vis aan de haak

Wil Bouweriks exposeert 
in dorpshuis De Willisstee
De Ronde Venen - In het horeca-
gedeelte van Café Stee-Inn zijn de 
schilderijen van Wil Bouweriks te 
bewonderen van 1 juni tot 2 juli, tij-
dens de openingstijden van ‘Stee-
Inn’.
Wil en zijn vrouw zijn de trotse over-
grootouders van de kleine Willem-
Billy en volgend jaar komt hun 50-
jarig huwelijk in zicht. De nu 74-ja-
rige Wil was op jonge leeftijd al een 
uitblinker in technisch tekenen en 
houtbewerking.
Geboren in Horst (L) trok hij la-
ter naar Mijdrecht, waar hij 10 jaar 
heeft gewoond, waarna hij met zijn 
vrouw en twee kinderen verhuisde 
naar Wilnis.
Zo’n 20 jaar geleden had Wil na 
langdurige uitval uit het arbeidspro-
ces door ziekte, veel tijd over. De-
ze gelegenheid gebruikte hij, naast 
het verzamelen van postzegels, om 

zich op zijn hobby tekenen te con-
centreren. Zo ontwikkelde hij na ve-
le potloodtekeningen de schilders-
technieken die in hem leefden, wat 
resulteerde in deze prachtige schil-
derijen. Zijn voorliefde gaat uit naar 
het schilderen van doeken van Jan 
Steen en Vermeer, maar ook een 
portret van Luciano Pavarotti  is te 
bewonderen in zijn collectie. 
Naast tekenen en schilderen is hij 
ook een fervent biljarter en steekt 
hij veel  vrije tijd in de voorbereidin-
gen voor wedstrijden enz.
Verder is Wil houtbewerker. Door 
deze vorm van creativiteit werkte hij 
later als zelfstandig ondernemer in 
zijn timmerbedrijf, en heeft hij ruim 
veertien jaar als uitvoerder in de uti-
liteit gewerkt . In de vele vrije tijd die 
na pensionering kwam, maakte Wil 
nog wat prachtige werken. Het is 
zeker de moeite waard om zijn werk 

ten toon te stellen. De kleine Wil-
lem-Billy zal later trots zijn op zo’n 
overgrootvader!
Exposeren is gratis in Café Stee-Inn 
in dorpshuis Willisstee.
Zo zijn er vast meer mensen in De 
Ronde Venen met als hobby teke-
nen of schilderen. Kom gerust eens 
langs op maandagmiddag tussen 
16.30 en 19.30 uur of bel of mail, 
met Diny Kroon-Vis, 06-51005920 
en zij regelt deze gratis exposities 
voor u in De Willisstee. 
d.kroonvis@gmail.com

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Een succesvol vriendjes- 
en vriendinnetjestoernooi
De Hoef - Op woensdag 19 mei jl. 
werd weer het vriendjes- en vrien-
dinnetjestoernooi bij HSV ’69 geor-
ganiseerd. Het prachtige weer zorg-
de ervoor dat er veel aanmeldin-
gen waren van veel kinderen uit De 
Ronde Venen. Om 15.00 uur werd er 
een warming up gegeven door San-
ne Felix en daarna werden de kin-
deren in verschillende groepjes het 
handbalveld overgestuurd om diver-

se spellen onder de knie te krijgen. 
Vanaf 16.00 uur was er een heus 
handbaltoernooi voor 4 teams van 
kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Er waren bovendien ook nog 3 mi-
ni-teams (5-7 jaar) en zij speelden 
een minitoernooi op het grasveld. 
Om 17.00 uur klonk het eindsignaal 
en kregen alle 40 kinderen een oor-
konde, een zakje snoep en een luid 
applaus. Dankzij de vele vrijwilligers 

HSV B1 speelt laatste 
wedstrijd van het seizoen
De Hoef - Afgelopen zondag heeft 
de B1 van HSV handbal de laatste 
wedstrijd van het veldseizoen ge-
speeld. Tegen de kampioenen van 
Havas hebben zij er een mooie wed-
strijd van gemaakt.
Met mooie doelpunten over en weer 
en goed keeperswerk aan beide 

kanten verloren de dames uitein-
delijk met 10-13. Een goede twee-
de plek in de poule. Volgend seizoen 
willen deze meiden gaan voor het 
kampioenschap op zowel het veld 
als in de zaal.
Daar kunnen ze nog wel enkele 
handbalsters bij gebruiken. Dus ben 

Meisjes groep 7/8 
Prinses Beatrixschool 
behalen de derde plaats
Wilnis – Woensdag jl.  mochten de 
meisjes van groep 7/8 van de Prin-
ses Beatrixschool hun kunsten ver-
tonen in de volgende ronde van het 
schoolvoetbaltoernooi.

Na het winnen van het toernooi van 
De Ronde Venen een nieuwe uitda-
ging! In Hilversum streden de meis-
jes, samen met 11 andere teams, om 
de titel ‘Winnaar schoolvoetbal 2010 
district West 1 werkeenheid zuid.’

De poulewedstrijden werden win-
nend afgesloten, met als resultaat 
een plek in de halve finale! De te-
genstander in de halve finale was 
helaas een maatje te groot! De strijd 
om de 3e en 4e plek was erg span-
nend, maar uiteindelijk werd na het 
nemen van penalty’s de 3e plaats 
bereikt! Een prestatie om trots op 
te zijn!  

ZDRV zwemt laatste keer 
af in het Veenbad
Mijdrecht - De afdeling Diploma 
Zwemmen van Zwemvereniging De 
Ronde Venen (ZDRV) heeft afgelo-
pen zaterdag voor de laatste keer 
afgezwommen in het Veenbad in 
Vinkeveen. In totaal zijn 25 leerlin-
gen geslaagd voor het A-, B- en C-
diploma, Balvaardigheid 1, Plank-
springen 1 en het Survival-diploma 
Dolfijn Brons. Vanaf 14 juni zwemt 
de zwemvereniging in het nieuwe 
zwembad in Mijdrecht 

Zwemmen met plezier
Op de afdeling Diploma Zwem-
men wordt op een gezellige manier 
zwemmen geleerd voor het Zwem-
ABC. De ZDRV vindt het belang-
rijk dat de leerling eerst goed ver-
trouwd raakt met het water. Daar-
door zal het aanleren van de overi-
ge vaardigheden met veel meer ple-
zier beleefd worden. Na het Zwem-
ABC wordt er verder gezwommen 
voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 
en snorkelen, balzwemmen, survi-
val, plankspringen, aqua sportief en 

eventueel kunstzwemmen. Dit alles 
wordt 45 minuten per week op drie 
niveaus gegeven. 

Geslaagden 
Diploma A: Chahid Chakroun 
en Noah van Leeuwen.
Diploma B: Karèn Mansourov, Tim 
Millenaar, Sanne Smit en Maarten 
Vos. Diploma C: Julia Broekhuij-
se, Edward Deen, Quinten van Vliet, 
Kyle Volmer, Ramon Winters en Britt 
van Zijl. Dolfijn Brons : Myrthe van 
Vliet, Bibiënne van Hulst en Kevin 
van Wijk. Plankspringen 1 en certifi-
caat: Deborah Hartman, Bart Hoog-
endoorn, Tanja Kamp, Tessa Oudijk, 
Nienke Scheenaart en Sterre Wes-
tenbrink. Balvaardigheid 1: Laura 
Broekhuijse, Marjolein Broekhuijse, 
Marjon de Bruijn, Tim Dressel, Bir-
git Heijnemans, Arie Langelaar, Da-
niël van Leeuwen, Jelle Scheenaart 
en Thijmen Westenbrink.

Van harte gefeliciteerd!
De instructeurs willen alle geslaag-

den van harte feliciteren met hun 
fantastische prestaties. Natuur-
lijk wensen zij jullie in het nieuwe 
zwembad weer heel veel zwemple-
zier!

Meer informatie
Wil je ook graag meezwemmen, 
kom dan eens voor een gratis proef-
les. Voor meer informatie over het 
Zwem-ABC en Zwemvaardigheid, 
bel Kitty Reurings op 0297-284085 
of Alice den Hollander op 0348-
431803 of mail naar  dz@zdrv.nl. 

Overige activiteiten
Naast het diploma zwemmen kan 
je bij de ZDRV ook terecht voor 
Zwemmend Redden op de woens-
dagavond in Mijdrecht.
Tevens is er op woensdagavond 
Vrouwenzwemmen. 
Voor meer informatie over deze acti-
viteiten, neem je contact op met de 
ledenadministratie, Karin Keers te-
lefoon 0297-282108 of de website 
www.zdrv.nl.

je tussen de 13 en 15 jaar en lijkt 
handbal je wat, kijk eens op 
www.hsv69.nl. Dat er veel gezellig-
heid is binnen het team bewijst de 
deelname vorige week aan de Gon-
delvaart in De Hoef. Een derde plek 
bij de jeugd was voor deze “mooie 
bemanning” weggelegd.

en het enthousiaste publiek was de-
ze middag weer zeer geslaagd. 
Ben je nog op zoek naar een team-
sport het nieuwe seizoen? HSV ‘69 
is op zoek naar handbalsters voor 
de meiden C1 en C2 (leeftijd 9 t/
m 12 jaar). Bovendien wil HSV ‘69 
graag een meisjes D team opstar-
ten ( leeftijden 6-8 jaar). Interesse? 
Stuur een mail naar: 
lyanne@van-loenen.net

Atlantis D1 kampioen 
veldcompetitie
Mijdrecht - Zaterdag 29 mei speel-
de de D1 de laatste wedstrijd van dit 
seizoen. Het team, dat gesponsord 
wordt door meubelstoffeerderij Bos 
uit Amstelveen, had het kampioen-
schap de vorige wedstrijd al binnen-
gesleept, maar was gedreven ge-
noeg om de laatste wedstrijd alsnog 

te knokken voor de punten.
De D1 speelde tegen de Vinken. De 
eerste helft verliep moeizaam en 
eindigde in 2-2. Na de rust vielen de 
doelpunten over en weer, maar in de 
laatste tien minuten van de tweede 
helft had Atlantis de overhand waar-
door de eindstand op 8-4 kwam. 

Op de foto boven: Wendy Kentrop, 
Rick Kuijlenburg,Kevin Keijman, Ja-
cob Bakker, Jarni v.d. Wilt, Sven van 
Putten, Wilco Kuijlenburg. Onder:  
Yara van Es, Suzanne Pijper, Joëlle 
Bakker en Amy Loman. Helaas ont-
breekt Sander van Diemen op de fo-
to.

Buitenlandse vrouwen 
zwemmen voor de laatste 
keer af in Blijdrecht
Mijdrecht - De afdeling Vrouwen 
Zwemmen van Zwemvereniging 
De Ronde Venen (ZDRV) heeft af-
gelopen woensdag voor de laatste 
keer afgezwommen in het zwem-
bad Blijdrecht in Mijdrecht. In to-
taal zijn 13 leerlingen geslaagd voor 
het A, B en C-diploma. Op de afde-
ling zwemmen alleen vrouwen on-
der leiding van vrouwelijke zwemin-
structeurs. De jongste geslaagde is 
16 jaar en ook de oudste geslaagde 
heeft met haar 62 jaar een prachtige 
prestatie geleverd.

Geslaagden 
Diploma A: Mimount Farhat 
en Sarah Asafiati.
Diploma B: Saduman Kurt, Terhas 
Abrha, Halise Akyol, Saadet Yasar 
en Najat Zaimi.
Diploma C: Naima Aananu, Safiya 
Mohamed Sutro en Khadija Mou-
saoui.

Van harte gefeliciteerd!
De instructeurs willen alle geslaag-
den van harte feliciteren met hun 
fantastische prestaties. Vanaf 14 ju-

ni zwemt de zwemvereniging in het 
nieuwe zwembad in Mijdrecht! Na-
tuurlijk wenst de zwemvereniging 
jullie in het nieuwe zwembad weer 
heel veel zwemplezier!

Meer informatie
Wil je/wilt u ook graag meezwem-
men, kom dan eens kijken. Voor 
meer informatie over deze activi-
teiten, neem je/neemt u contact op 
met de ledenadministratie, Karin 
Keers telefoon 0297-282108 of via 
de website www.zdrv.nl.



SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280
www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

14.15 u.
spelmiddag

13.15-14.30 u. 
volksdansen

Uitstapjes
(exclusief

consumpties)

1x per 14 dgn
eetcafé het 

Pruttelpotje
14 & 28 juni 17-20 u

in allround,
kosten 5 euro

iedere 
dinsdag

9.30 u.  ouderenkoor
10.30 u. gymnastiek 

14.00 u. koersbal 
14.15 u. soosmiddag 

(koepelzaal)

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

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

3e wo. 14.00-16.00 u.
Bingo

wo. 2 juni
Gemeentemuseum

Den Haag.
Haute Couture

Voicei Parts

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

9.30 u. (Komzaal) 
gymnastiek 

10.00 u 
creatieve- en 

beauty-ochtend

09.30 u. 
handwerken 

met Rode Kruis
10.30 u. 

kun je nog zingen?

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

do. 3 juni
Film

‘The Trueman Show’

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere
donderdag

‘s morgens (komzaal) 
handwerken 
Rode Kruis

14.15 u. soosmiddag 
(koepelzaal)
spelavond 
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.45 u. 
rozenkransgebed

do. 10.30 u.
Beter Bewegen
18.30-21.00 u.

Avondactiviteit

elke do.
14.00-16.00 u.

koersbal

10.15 u. klaverjassen
14.00-16.00 u.

borrelmiddag met 
Letta van Maanen

vr. 4 juni
winkelen in de Aarhof

Eten bij het kookpunt

iedere
vrijdag

laatste vr.  v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

wo. 2 juni
19.00-20.30 u.

bingo

wo. 9 juni
Ter Heijde aan zee

met een rit over 
het strand met een 

rupsvoertuig.
Ko�  e aan boord.

di. 8 juni
11.00 u.

Bosmobiel Tocht met 
picknick
19.00 u.

geen avondactiviteit

wo. 2, 16 en 30 juni
10.45-11.15 u.

Rabobank/
Servicebus

wo. 2 juni
14.30 u.
14.30 u.

Knikkerspel

do. 3 juni
14.30 u.

Filmmiddag

vr. 11 juni
pannenkoeken eten

in Broek in
Waterland

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+ 
3 juni in Maria-Oord (welzijnszaal) 

4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 
14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

do. 24 juni 20.30 u.
WK voetbal

vr. 25 juni 15.30 u.
Café Hans

ma. 28 juni 16.00 u.
WK voetbal

do. 24 juni 18.30 u.
Avondactiviteit

za. 26 juni 14.30 u.
Spelmiddag

di. 29 juni 12.00 u.
Bayerdag

Boodschappen-
dagen:

3, 10, 17, 24 en
30 juni

di. 29 juni 10.00 u.
Bayerdag

9.30 u.
Decibel

hoortoestellen

di. 15 juni
19.00 u.

Optreden Con Amore

di. 8 juni 19.00-21.00 u.
Accordeonconcert

wo. 9 juni 18.45-21.30
Verkiezingen

do. 10 juni 14.30 u.
Holl. haring proeven

za. 5 juni
14.30 u. Bingo

19.30 u. 
Gitaar optreden
di. 8 juni 10.30 u.

Peuters
14.30 u. Creatief

di. 22 juni
14.00 u.
Bingo

vr. 18 juni
boodschappen

op de Dappermarkt
Amsterdam

di. 22 juni
19.00 u.

Rollatordansen

ma. 14 juni 13.30 u.
WK voetbal

ma. 14 en 28 juni
13.45 u. Kaarten
di. 15, 23, 29 juni

14.30 Sjoelen

wo. 9 juni 10.30 u.
Kun je zingen, zing dan 
mee met dhr. Regelink

za. 12 juni 10.00 u.
Tocht met huifkar

wo. 23 juni
Concert met
Shanty koor

vanaf 14.30 u.

vr. 18 juni
Eten bij het kookpunt

wo. 23 juni 10.00 u.
Kerkhof’s mode.

do. 24 juni
11.15-12.00 
Kerkviering

14.30 u. Optreden
smartlappenkoor

di. 22 juni 14.30 u.
Soosmiddag

wo. 23 juni 10.30 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee. met

dhr. Regelink.

wo 30 juni 14.00 u.
Dialezing over

Afrika in de
Welzijnszaal

vr. 25 juni
Tuincentrum
De Cruquius

29 juni
SPECIALE

DAG

za. 19 juni 13.30 u
WK voetbal

ma. 21 juni start
‘Zomer 

hartewensactie’
di. 22 juni 12.00 u.

Gez. maaltijd

di. 15 juni 10.30 u.
Sjoelen

14.30 u. Bingo
vr. 18 juni

19.00-20.00 u.
Eucharistieviering

do. 24 juni
14.00-16.00 u.
Borrelmiddag

met Ger Dijkshoorn

wo. 23 juni
Varen vanuit Katwijk
over de Kagerplassen

en natuurgebied 
De Haarlemmermeer-

polder

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN JUNI 2010

iedere
maandag

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel zomerstop.
Start weer in september.

Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d 

maand v/a 19.30 u. 
in Zuiderhof. 

Rabobankbus woensdag even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Mantelzorgsalon
Elke laatste vr. v/d mnd 

van 14.00-16.00 u. 
in het Servicepunt 

Mijdrecht, Hoofdweg 1

Kookpunt in Allround 4 en 18 juni
vanaf 17.00 u. 7 euro

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties.
De vacatures kunt u vinden op: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

Wat is Maatje voor Twee?
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de ge-
meenten Ronde Venen die om welke reden dan ook 
een maatje kunnen gebruiken. 

Bent u of zoekt u een maatje?
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers, 0297-
230280 of per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl.

Zij maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen 
wat voor maatje u bent of wilt. Kijk ook op de website 
voor actuele oproepjes: www.stichtingdebaat.nl!

TIENER EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

KOOIPOP, HET ALLROUND
TALENT FESTIVAL
Op zaterdag 5 juni organiseren Stichting Pop en 
Podium en Stichting De Baat samen KOOIPOP, het 
Allround Talent Festival. Vanaf 14.00-21.00 uur zijn er 
in en rondom JC Allround allerlei leuke optredens, 
demonstraties, een markt enz. Tot nu toe zijn de 
volgende acts bevestigd: The Rudolfs (www.theru-
dolfs.com), The Birdbrains (www.thebirdbrains.nl), 
The First (voorheen The Girlies), A Reason to Dream 
(bmx1995.hyves.nl), Zoë Visser en Martini Bol (zan-
geres begeleid door pianist) en vele anderen.  Het 
Talent Festival is bedoeld om jongeren vanaf 14 jaar 
een podium bieden. Vanaf 21.00 uur is er een Ron-
deveense Vonk After Party in Allround/La Paix (de 
afterparty is alleen voor 16 jaar en ouder!).

Wil je het festival bezoeken?
Kaarten zijn op de dag zelf te koop maar ook in de 
voorverkoop (zie: talentnight.popenpodium.nl). 
Een Dagticket, geldig van 14 00 – 21 00 uur, kost 5 
euro. Een After Party Ticket (alleen 16+) kost 5 euro. 
Een combiticket (alleen voor 16+) kost 7 euro en is 
geldig vanaf 14 00 uur en geeft dus ook toegang tot 
de Aterparty.  Het Talent Festival wordt mede moge-
lijk gemaakt door SC Johnson en door de Gemeente 
de Ronde Venen in het kader van het project “Nuch-
ter Verstand”.

Voor het festival zijn we nog op zoek naar Talent:
voor optredens/demonstraties: bands, zangers/zan-
geressen, muzikanten, dansers/danseressen, spor-
ters enz.  voor de markt: creatieve mensen, mensen 
die iets maken, kleding, sieraden, kunstwerken en 
dat willen laten zien en/of verkopen enz.
Vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van 
het festival. Mensen die willen helpen bij het orga-
niseren van dit festival. Vrijwilligers voor de bar, de 
techniek, entree enz. enz.

Sponsors die Talent willen ondersteunen.
Om dit festival mogelijk te maken, hebben wij heel 
hard � nanciële ondersteuning nodig. Wilt u Talent 
uit de Ronde Venen een podium bieden? 

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact 
opnemen met Stichting De Baat (Wendy de Waal) tel 
0297 230280 of mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl

GEMEENTE ZET DEELNEMERS VAN
MAATJE VOOR TWEE IN HET ZONNETJE
Ingeschreven vrijwilligers en hulpvragers van Maatje voor 
Twee zijn woensdag 19 mei getrakteerd op een gezellige 
ochtend bij de gemeente. Maatje voor Twee is een initiatief 
van Stichting De Baat en is er voor alle inwoners van de ge-
meente De Ronde Venen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. De vrijwilligers, de zogenoemde maatjes, doen 
samen leuke dingen met hun hulpvrager. Te denken valt 
aan het maken van een wandeling, � etsen of simpelweg 
een kopje ko�  e drinken. Ook kan een maatje de hulpvrager 
ondersteuning bieden door een aantal taken over te nemen 
of even mee te denken. ‘s Ochtends verzamelden de ma-
tjes en hulpvragers zich in gezelschap van burgemeester 
Marianne Burgman, gemeenteraadsleden Kees Schouten 
en Wim Klaassen en coördinator Carolien Harbers van Ma-
tje voor Twee bij de brandweerkazerne. Helaas kon door een 
misverstand kon de geplande rondleiding niet doorgaan. 
Burgemeester Marianne Burgman heeft alle aanwezigen 
beloofd dat de3 rondleiding op een later moment alsnog 
een keer gaat plaatsvinden. Iets eerder dan gepland is het 
gezelschap gastvrij ontvangen door wethouder Jan van 
Breukelen in g het gemeentehuis. Onder het genot van een 
kopje ko�  e en een taartje sprak hij zijn waardering uit voor 
Maatje voor Twee en de inzet van alle betrokkenen. Henny 
de Roos van de WMO- raad heeft uitgelegd hoe het project 
Maatje voor Twee tot stand is gekomen. Vervolgens vertelde 
Edmond Pasman, hoofd Publiekszaken, over de werkzaam-
heden van de afdeling Burgerzaken. Na een rondleiding 
door het gemeentehuis was het de beurt aan wethouder 
Ingrid Lambregts. Zij infomeerde de aanwezigen over het 
project Marickenland. De informatieve ochtend werd ver-
volgens afgesloten met een gezellige lunch.  De afspraak 
van de Maatjesdag was in oktober op de Beursvloer tot 
stand gekomen. Bij de Beursvloer ontmoeten het bedrijfs-
leven en maatschappelijke organisaties elkaar. Zij maken 
dan zogenaamde ‘matches’. De gemeenteraadsleden Kees 
Schouten en Wim Klaassen en projectmedewerker Carolien 
Harbers hebben toen bedacht om een leuke dag voor de 
ingeschreven vrijwilligers en hulpvragers te organiseren. 

INFORMATIEVE WEBSITE VOOR 
JONGEREN: WWW.VEENIG.NL  
Sinds een maand is  www.veenig.nl in de lucht. Deze 
website is bedoeld voor alle jongeren uit De Ronde 
Venen. Zij kunnen hierop (bijna) alle informatie 
vinden, die ze nodig hebben. Tijdens Koninginne-
dag is de site gepromoot. Een afbeelding van een 
schaapje, dat het beeldmerk is van Veenig, sierde het 
promotiemateriaal (o.a. bierviltjes en stickers) dat op 
Koninginnedag is uitgedeeld. Ook bood het Veenig-
promotieteam jongeren de gelegenheid om zich te 
laten vereeuwigen met een (houten) schaap en  wer-
den wuppieschaapjes uitgedeeld. 
De actie startte in Wilnis waarna het promotieteam 
via de Vinkeveen uiteindelijk op het Raadhuisplein 
te Mijdrecht uitkwam. Daar waren erg veel enthou-
siaste jongeren aanwezig! De wuppieschaapjes wa-
ren direct erg populair. De bierviltjes werden overal 
neergelegd en de stickers overal opgeplakt!!
Ook de optredende band werd volgeplakt
met wuppieschaapjes! Zie voor
leuke foto’s: www.veenig.nl.
Veenig is een initiatief van
Stichting Pop en Podium en
Stichting De Baat. Foto is gemaakt door de fotoworkshop De Ronde Venen.

Ook dit was een ‘Beursvloermatch’.

BUURTKAMER HELE VAKANTIEPERIODE OPEN!
Het enthousiaste vrijwilligersteam van de Buurtkamer gaat 
er voor zorgen dat de hele zomer de gezellige inloop voor 
ouderen door kan gaan! Voor veel mensen is de vakantie-
tijd een lange periode waar “niets te doen is”. Als men niet 
zelf meer op vakantie gaat is het des te belangrijker om er 
toch regelmatig even uit te gaan.  Vanaf 15 juni t/m begin 
september blijft de Buurtkamer elke dinsdag en donder-
dagochtend van 10.00 - 12.00 geopend. Ook de SAMEN-
KOKEN-SAMEN-ETEN-activiteiten (3 gangenmaaltijd voor 5 
euro) gaan gewoon door. Hebt U hiervoor belangstellig of 
wilt U het eens een keer proberen, laat het ons weten!  En 
misschien legt U dan wel contacten om in de middagen af 
te spreken met anderen die bijv. van wandelen of � etsen 
of scootmobieltocht houden. De Jeu-de-Boulesbaan die 
achter de Buurtkamer ligt is inmiddels opgeknapt en door 
enkele enthousiaste gasten in gebruik genomen. Er is een 
jeu-de-boulesset en op het bankje naast de baan kan er na-
tuurlijk uitgerust en van een kopje ko�  e of thee genoten 
worden. Iedere dag zijn er “verse” landelijke kranten en tijd-
schriften en kunt U gebruik maken van de computer. Verder 
zijn er veel spel- en creatieve mogelijkheden. Er zijn geen 
kosten aan verbonden!!!  TOT ZIENS DEZE ZOMER!!!

Meer informatie: Annie van Gelder, Projectcoördinator: tel 
op dinsdag en donderdag: 06.17970016 of 0297-288466, 
email: a.vangelder@stichtingdebaat.nl of  kom langs op 
dinsdag- of donderdagochtend tussen 10 00 en 12 00 uur. 
De ko�  e staat klaar!  De Buurtkamer, G.van Aemstelstraat 5 
(t.o. Hema straatje in en dan linksaf ) in Mijdrecht.  

SAMEN MET DE SCOOTMOBIEL
De Baat organiseert scootmobieltoertochten. Ze zijn 
bedoeld voor vijfenvijftigplussers met een scootmo-
biel (met een een elektrische � ets bent u ook wel-
kom). Kosten zijn € 5, - per keer. Dit is inclusief  ko�  e 
met wat lekkers erbij ergens onderweg. De eerst-
volgende toertocht vindt plaats op 15 juni, daarna 
op 20 juli, 17 augustus en 21 september.  Voor meer 
details, zoals vertrekpunt en aanvangstijd en ook 
opgave als deelnemer kunt u contact opnemen met 
de servicepunten 0297-587600.

OPROEP WMO-RAAD
Veel mensen in de knel door wegvallen van de ABWZ
Sinds 2009 is het moeilijker geworden begeleiding te krij-
gen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ). 
Aangescherpte indicaties leiden er toe, dat veel mensen 
minder hulp krijgen. Uit onderzoek elders is gebleken dat 
mensen, die minder hulp krijgen, vaak onvoldoende in staat 
zijn om dit op te kunnen vangen. Gevreesd wordt dat hun 
zelfstandigheid in de knel komt of dat zij vereenzamen. Ook 
is men bang, dat mantelzorgers te zwaar worden belast. De 
Wmo-raad wil graag weten of het probleem zich ook in De 
Ronde Venen voordoet. Indien daar aanleiding toe is zal de 
Wmo-raad eventuele knelpunten onder de aandacht bren-
gen van het gemeentebestuur.

De Wmo-raad vraagt zich het volgende af:
• Hoe groot is deze doelgroep
• Om welke inwoners gaat het voornamelijk
• Welke vorm van ondersteuning is weggevallen
• Hoe hebben deze hulpvragers dit opgelost.
• Tegen welke problemen loopt men nu nog aan

De Wmo-raad roept iedereen, die met deze problematiek te 
maken heeft, op zich te melden bij de Stichting Servicepun-
ten De Ronde Venen, telefoon 0297-587600.
Langskomen kan natuurlijk ook.

wo. 9 juni 10.00 u.
Creatieve ochtend
in De Zonnebloem
do. 10 juni 12.00 u.

Themadag

vr. 4, 11 en 18 juni
14.00-16.00 u.

Rolstoelbrigade
zo. 6 juni 10.00-12.00 u.

Inloopzondag
di. 8 juni 14.30 u. bingo

do. 14.30 u.
Zingen rond orgel

do. 10 juni
14.00-16.00 u.

Borrelmiddag met
Letta v. Maanen

wo. 16 juni
Bezoek aan landgoed

De Olmenhof

Rabobankbus  woensdag oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
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Prijsuitreiking bowling-
competitie Senioren League
Mijdrecht – Op dinsdag 25 mei 
vond in bowlingcentrum De Kegel in 
Amstelveen de afsluiting plaats van 
de bowlingcompetitie 2009/2010 
van de Senioren League van de 
Stichting Spel en Sport 55+. 
De bowlinggroep bestaat uit onge-
veer 75 actieve spelers die gedu-
rende de periode van september tot 
en met mei elke dinsdagmiddag bij-
eenkomen om te strijden om de VSB 
Wisselbokaal, de Jan van den Berg 
Wisselbokaal en de categorieprijzen 
voor de mannen en de vrouwen.
De prijzen werden dit jaar uitgereikt 
door Chris Snijders, voorzitter van 
VSB Fonds De Ronde Venen.
Ter afsluiting van het seizoen keek 
Piet van Buul, plaatsvervangend  
voorzitter van de Bowlingcommissie 
terug op een succesvol jaar, waar-
in het derde lustrum werd gevierd. 
Hij stelde vast dat de bowlinggroep 
zich mag verheugen op een con-
stant aantal trouwe deelnemers dat 
elke week de reis naar Amstelveen 
maakt. Hij sprak de hoop uit dat bij 
de aanvang van het nieuwe seizoen, 
in september a.s. zich weer een aan-
tal nieuwe deelnemers zal melden. 
Extra stimulans daarbij kan zijn dat 

in het nieuwe seizoen waarschijn-
lijk weer in Mijdrecht gespeeld kan 
worden. De Bowlingcommissie zal 
daar in de komende weken ge-
sprekken over voeren met leiding 
van het nieuwe bowlinghuis. 
De voorzitter van de Stichting Spel 
en Sport 55+, mevrouw Jos Kooij-
man, prees de bijzonder goede sfeer 
binnen de groep bowlers en onder-
streepte het belang van de verschil-
lende activiteiten die haar stichting 
voor de senioren organiseert.
Voordat Chris Snijders tot de prijs-
uitreiking overging, wees hij op de 
moeilijke situatie in de financië-
le wereld. Hij zegde toe dat hij zijn 
best zal doen om ook voor het nieu-
we seizoen weer een bijdrage uit het 
VSB fonds beschikbaar te stellen.  

Resultaten
Bij de dames ging in groep C de 
eerste prijs naar Ans Hamers. Twee-
de werd Tiny Koeman en de derde 
plaats was voor Ria van ’t Riet.
In groep B werd Willy Frankenhui-
zen eerste. Tweede werd Jeanine 
Daalhuizen en de derde plaats was 
voor Reinie Pieneman.
In de hoogste categorie ging de eer-

ste prijs bij de dames naar Aanna-
lies Blokdijk. Riek van Veen legde 
beslag op de tweede plaats en Mol-
ly van der Weij werd derde. De VSB 
55+ wisselbokaal ging bij de dames 
naar Sophia Ettekoven..

De uitslagen bij de heren:
In groep C werd  Lein Koeman win-
naar. Piet Snoek en Antoine Arends 
werden resp. tweede en derde. In 
groep B ging de overwinning naar 
Joop Daalhuizen. Tweede werd Ger-
rit van Zijl en Gerard Monshouwer 
legde beslag op de derde plaats. In 
groep A was de eerste prijs voor Jan 
van Zijl. Tweede werd Henk Nolte en 
derde Gijs van der Zee. De VSB 55+ 
wisselbokaal bij de heren was voor 
Jan van Zijl.

In de strijd om de Jan van den Berg 
bokaal voor de highest game scoor-
de Riet Visser met 199 pins de 
hoogste game bij de dames. Bij de 
mannen eindigde Jan van Zijl op 
de eerste plaats met een game van 
255 pins. De aanmoedigingsprijzen, 
(beelden vervaardigd door Sophia 
Ettekoven) gingen naar Sjaan Snoek 
en Otto Wagenaar.

De prijswinnaars: staande v.l.n.r. Gerrit van Zijl, Riet Visser, Ans Hamers, Antoine Arends, Willy Frankenhuizen, Molly 
van der Weij, Riet van Veen, Joop Daalhuizen, Reina Pieneman, Gijs van der Zee, Trees Nolte (namens Sjaan Snoek) en 
Henk Nolte. Voorste rij v.l.n.r. Jeanine Daalhuizen, Jan van Zijl en Annalies Blokdijk.

Acrogym heeft plek voor 
nieuwe acrobaten
Mijdrecht - In de maand juni zul-
len bij GVM’79 de acro-teams voor 
het volgend seizoen worden samen-
gesteld. Acrogym is een teamsport 
waarbij je als acrobaten allerlei ele-
menten met elkaar uitvoert. Een team 
bestaat over het algemeen uit 1 (of 
2) grote acrogymnasten en 1 kleine 
acrogymnast.
Een team kan uit jongens of meiden 
bestaan of een mix van een jongen 
en een meisje. Samen laat je op mu-
ziek een oefening zien waarbij zowel 
dans, gymnastiek als acrobatiek bij 
elkaar komen. Bij GVM’79 wordt op 
alle niveaus acrogym gegeven, zowel 
voor gymnasten die net beginnen als 
voor gymnasten die al meer ervaring 
hebben. De afgelopen 15 jaar heeft 
de acrogym-afdeling van GVM’79 
een goede reputatie opgebouwd, zo-
wel landelijk als regionaal. Dit blijkt 
uit het feit dat jaarlijks een groot per-
centage van de  teams doorstromen 
naar de (landelijke/regionale) fina-
les. Ook zijn er verschillende teams 
op verschillende niveaus Nederlands 
kampioen geworden. Er wordt op een 
technisch hoog niveau lesgegeven, 
zodat veel acrogymnasten steeds een 
stapje verder komen. Hierbij wordt 
uiteraard rekening gehouden met de 
fysieke mogelijkheden van de indivi-
duele gymnasten. 

Ben je 7 jaar of ouder en heb je inte-
resse om bij GVM’79 te komen acro-
gymmen in een vast (wedstrijd)team, 
dan wil GVM’79 je graag uitnodigen 
op de volgende Acrogymtraining. In 

deze training wordt gekeken wat voor 
een acroteam bij jou zou passen. Er 
zijn geen kosten aan deze training 
verbonden. GVM’79 ziet je graag op 
donderdag 3 of 10 juni van 16.00 tot 
17.30 uur in gymzaal de Brug aan de 
Van Wassenaarstraat in Mijdrecht. 
Gewoon komen is prima, je kunt je 
ook aanmelden door een mailtje te 

sturen naar:  acrogym@gvm79.nl.  
Laat ook even weten of je al gymnas-
tiekervaring hebt of niet. Mocht je de-
ze dagen niet kunnen en wil je toch 
graag komen acrogymmen, schrijf 
dan ook even naar bovenstaand e-
mailadres en GVM’79 probeert een 
andere training voor je te regelen.
Tot ziens in de gymzaal!

Groep 8 van De Trekvogel behaalt 
diploma ‘Overlevingszwemmen’
De Ronde Venen - Een heel bijzon-
dere groep ontving op woensdag 26 
mei zijn/haar diploma “Overlevings-
zwemmen” in Zwembad Blijdrecht. 
Het is groep 8 van OBS de Trekvogel 
die in 8 weken geleerd heeft hoe te 
overleven als ze met kleren aan in het 
water belanden. De kinderen hebben 
met regenkleding en laarzen aan ge-
zwommen, ze hebben met een boot 
geoefend die omsloeg, en ze hebben 
geleerd hoe ze samen onder de boot 

weer uit moeten komen. Ook is het 
klimmen uit een “wak” geoefend en 
is er door hoepels gezwommen die 
op de bodem van het zwembad la-
gen. Daarnaast zijn er natuurlijk heel 
wat baantjes getrokken. De kinderen 
ontvingen hun dikverdiende diplo-
ma uit handen van de badmeesters. 
Het is de laatste groep die de cursus 
“Overlevingszwemmen” heeft ge-
volgd in dit zwembad voor de defini-
tieve sluiting van het bad in juni. Op 

de voorgrond van de foto is meester 
René Klomberg van groep 8 te zien. 
Het is zijn laatste jaar als leerkracht 
op OBS de Trekvogel voordat hij met 
pensioen gaat, en u begrijpt wel wie 
er op deze dag nog nat was toen de 
groep weer terug naar school ging!
Groep 8 van OBS de Trekvogel wil 
via de Meerbode nogmaals de bei-
de badmeesters M. van Es en H. Bos 
heel hartelijk bedanken voor de en-
thousiaste lessen.

MF4 speelde tot het einde 
mee om kampioenstitel
Mijdrecht – In september 2009 is 
dit enthousiaste meisjesteam be-
gonnen met hockey spelen bij HVM. 
Trainen op de vrijdag en de bedoe-
ling was direct ook wedstrijden spe-
len op de zaterdag. Vrijwel alle wed-
strijden zijn toen uitgevallen door 
het barre winterweer. Maar de eer-
ste echte serieuze wedstrijden heeft 
dit team eigenlijk pas gespeeld van-
af maart dit jaar in de voorjaarscom-
petitie. 6 wedstrijden t/m afgelopen 
zaterdag tegen meidenteams uit 
Abcoude, Uithoorn, Amsterdam en 
Amstelveen.

HVM MF4 speelde in 2 teams 3 te-
gen 3. Vanaf wedstrijd 2 werd er in 
vaste combinaties gespeeld waarin 
iedere speelster steeds meer haar 
eigen talent kon laten zien. Kiki van 
Nieuwkoop is topscoorder gewor-
den van dit team maar kon dat niet 
zonder de inspanningen van de har-
de maar technische verdedigers De-
mi Mouter, Isabel Janssen en Anne 
Fokker, de actieve middenvelders 
Fabiënne van den Heuvel, Naomi 
van der Hoorn, Eline Teunissen en 
Felicia de Wit en slimme afrondster 
Sofia Labes. 

Alle wedstrijden werden tot nu toe 
gewonnen door de meiden uit De 
Ronde Venen. Ze speelden afgelo-
pen zaterdag de laatste wedstrijd 
tegen medekoploper AMVJ MF3 uit 
Amstelveen. Na een bloedstollende 
strijd werd de wedstrijd gewonnen 
door AMVJ. MF4 bereikte een knap-
pe tweede plaats en dat is een pri-
ma resultaat voor dit nog jonge on-
ervaren team. Dit smaakt duidelijk 
naar meer hockeysucces. MF4 blijft 
met elkaar spelen en gaat in het na-
jaar weer meedoen aan de volgende 
competitieronde.

Boterenbrood en Koster 
de sterkste sneldammers
De Ronde Venen - Dirk Boteren-
brood uit Mijdrecht en Piet Koster 
uit Vinkeveen hebben de afgelopen 
week getoond nog steeds de sterk-
ste dammers in onze regio te zijn.

Tijdens het sneldamtoernooi bij de 
hoofdklasser LDV uit Loenen aan de 
Vecht lieten zij al hun tegenstanders 
achter zich, in partijen die niet meer 

dan tien minuten mochten duren.

Bij de voorronden hadden zij de 
pech, dat zij al direct, tegen elkaar 
moesten uitkomen. Koster trok hier-
bij aan het kortste eind en verloor 
met een slagzet van Boterenbrood. 

Daar ze vervolgens beiden al hun 
partijen wonnen,  kwamen zij toch 

in de halve finale.
Ook hier werden beiden groepwin-
naars en mochten met nog twee an-
ders dammers spelen om het kam-
pioenschap van Loenen.

Tot verrassing van velen behaalden 
zij ook hier de meesten punten.

Eindstand sneldamtoernooi: 
1. Piet Koster, Vinkeveen 7 punten
2. Dirk Boterenbroond,
    Mijdrecht 4 punten
3. Gerrit van Schaick,
    Loenen  2 punten
4. Arie Roos, Breukelen 1 punt  

CSW MC1 2e op Internationaal toernooi
Wilnis - Op vrijdag 21 mei vertrok 
de MC1 van CSW uit Wilnis naar de 
Venray Ladies Cup om op zaterdag 
en zondag deel te nemen aan het 
sterkbezette toernooi waar teams 
uit Denemarken, Duitsland en Ne-
derland aan deelnamen. Op zater-
dag speelden ze hun wedstrijden 
tegen KMD en Reigerboys (Ned.), 
Hedensted (Den) en Fortuna Köln 
(Dsl). Alle wedstrijden werden over-
tuigend gewonnen met een doelsal-
do van 18 voor en 1 tegen. Hierdoor 
plaatsten zij zich automatisch voor 
de winnaarspoule die op zondag 
gespeeld werd. De tegenstanders 

die ze op zondag troffen waren For-
tuna Wormerveer en VV Haarsteeg 
(Ned.), Hedensted IF1 en IF2(Den) 
en Fortuna Köln. Het werd hen met-
een duidelijk dat de wedstrijden 
zwaarder zouden worden dan die 
op de zaterdag.
Allereerst begonnen ze met een 
knappe 1-0 overwinning op Fortu-
na Wormerveer, toch de jeugdoplei-
ding van de AZ vrouwen! Ook won-
nen ze nog van Hedensted IF1. He-
laas speelden ze drie keer met 0-0 
gelijk waardoor zij op gelijke hoog-
te kwamen in de eindstand met For-
tuna Wormerveer. Door deze gelij-

ke stand gaf het doelsaldo de door-
slag. Helaas kwam CSW 1 doelpunt 
tekort voor de eindoverwinning. Al 
met al zijn ze maandag moe maar 
voldaan teruggekeerd naar Wilnis. 
CSW kan trots zijn op de gelever-
de prestatie van haar meiden van de 
MC1. Ze hebben 21 doelpunten ge-
scoord, er maar 1 tegen gekregen, 
geen enkele keer verloren. Ze zijn 
uiteindelijk als 2e van de 17 teams 
geëindigd! Bij dezen wil CSW nog 
even de sponsoren F.N. Kempen bv, 
FieldVision Beheer B.V. en H.P.Staal 
b.v. bedanken voor hun bijdrage aan 
dit toernooi.



Regio - Stress, zwangerschappen, 
de jaren, een rookstop, een psycho-
logisch drama, een pensionering, 
een vermindering van fysieke ac-
tiviteit, de menopauze en nog dui-
zend andere redenen zijn te beden-
ken waarom de kilo’s er niet meer af 
willen. Het proteïnedieet van Marti-
ne Hoogendijk is even rigoureus als 
simpel.

Martine weet wat het is om last te 
hebben van overgewicht. Maar zij 
heeft nu een goede balans gevon-
den. Bewegen en een gezond voe-
dingspatroon. Een glas wijn hoort 
daar ook nog bij hoor! Martine ging 
na haar HBO opleiding het bedrijfs-
leven in waar uiteindelijk opleiding 
en training van management haar 
passie werden. Ze omarmde het 
goede leven, totdat ze merkte dat ze 
in een verkeerd eetpatroon terecht 
was gekomen: “De grens was be-
reikt.”

Gewichtsverlies
Inmiddels is Martine een ervaren 
gewichtsconsulent en coach, in re-
latie tot voeding en afvallen. Haar 
succes kon, met het Amerikaanse 
proteïnedieet dat ze ook zelf volgde, 
niet uitblijven. Na het gigantische 
succes van Erica Terpstra, die 50 ki-
lo afviel met Prodimed en daar het 
boekje ‘Help ik val af’ over schreef, 
komen er dagelijkse nieuwe klan-
ten bij. 

Martine: “De oorzaak is vaak een 
drukke (zit)baan en geen tijd om te 
sporten.“ Ook kan er van alles in je 
leven gebeuren waardoor je de con-
trole over je gewicht verliest, zwan-
gerschappen, overgang of medicijn-

gebruik. En dan helpt het niet om al-
leen een glas wijn te laten staan. De 
kilo’s moeten eraf vliegen. 

Soms is deze kuur voor mensen de 
afsluiting van een moeilijke periode 
en neemt men zeer bewust de stap 
definitief af te rekenen met het over-
gewicht. Men wil een fitter, gezon-
der en kwalitatief beter leven. 

Hoe werkt het?
Het menselijk lichaam heeft drie 
bronnen van energie: koolhydraten 
voor de brandstof, vetten voor de re-
serve en eiwitten voor de structuur. 

Bij een eiwitdieet ga je koolhydra-
ten en vetten weglaten uit je voe-
ding. Het lichaam is dan na een dag 
verplicht zijn energie uit de opgesla-
gen vetten te halen, met behoud van 
de eiwitten. 
Het lichaam past zich op natuurlij-
ke wijze aan en gewichtsverlies is 
het resultaat, met behoud van spier-
massa.

Controle
Met een zeer geavanceerde weeg-
schaal wordt wekelijks of tweewe-
kelijks gemeten hoe de verhouding 
spiermassa, vetmassa en vocht zich 
in het lichaam ontwikkelt en de vor-
deringen besproken. 

Wat is het voordeel?
Het eiwitdieet is de meest verras-
sende methode die ooit ontwikkeld 
werd om gewicht te verliezen want 
het is de snelste en de meest veilige 
methode. Het vereist namelijk geen 
enkele beperking van de dagelijkse 
activiteiten. Integendeel, je gaat je 
weer fit voelen. Een snel gewichts-

verlies van 6 tot 10 kilo per maand 
voorkomt de ontmoediging die zich 
voordoet bij de gebruikelijke diëten. 
Het blijkt dat iemand die meer dan 
10 kilo moet afvallen, bij gebruik van 
langzame diëten, slechts 5 procent 
kans heeft om zijn streefgewicht te 
bereiken.

Hoe staat het met de BMI?
De BMI (Body Mass Index) is een 
methode om te bepalen of je een 
gezond gewicht hebt. 

Doe de test op  www.dietsolutions.
nl  Martine Hoogendijk houdt prak-
tijk in Abcoude op de Dominee Blee-
kerhof 1 en in Laren (N.-H.) op de 
Nieuweweg 28A. Voor een afspraak 
of informatie kunt u haar bereiken 
op telefoonnummer: 06-52437598. 

Kijk voor meer informatie op:
www.dietsolutions.nl . Of zie adver-
tentie elders in dit blad

pagina 22 Nieuwe Meerbode  - 2 juni 2010

Nog even over Windows 7
Op dit moment is er veel vraag naar onze basiscursus 
voor Windows versie 7 en de vervolgcursussen 
gebaseerd op internet en e-mail. In die basiscursus 
leert u in de eerste les omgaan met het toetsenbord 
en de muis. Het is tenslotte een basiscursus. Daar 
hebben we een aantal leuke programmaatjes voor. 
U leert waar al die toetsen op het toetsenbord voor 
dienen en waar die muis goed voor is. Zelfs cursisten 
die al eerder met een computer hebben gewerkt 
vinden het leuke programmaatjes en doen graag 
mee. Met het muisprogrammaatje bijvoorbeeld moet 
je goed je best doen om op tijd op het scherm een 
aantal snel voortbewegende insecten zien te raken 
en dan snel tweemaal te klikken. Dubbelklikken 
en dan ook nog die muis stil houden is voor veel 
mensen vaak lastig. Die muistrainer help daarbij. 
De tweede les gaat in op wat er allemaal achter de 
startknop zit wanneer de computer is opgestart. Les 
drie leert u wat een bestand is, hoe je die maakt en 
in de computer of in de USB stick opslaat. Tevens 
leert u werken met kopiëren, knippen en plakken. 
Dat laatste wordt zeer veel gebruikt en herhalen we 
in les vier. U krijgt huiswerk mee dat u thuis op de 
eigen computer kunt afmaken. Maar eerst op de 
USB stick zetten en tijdens de volgende les in de klas 
laten zien of het gelukt is. Goed leren omgaat met 
zo’n USB stick, dat is het huidige opslagmedium in 
zakformaat, wordt steeds belangrijker. Les 5 gaat over 
het  maken van mappen, waar u bestanden in kunt 
opbergen. Les 3, les 4 en les 5 zijn de belangrijkste 
lessen in de basiscursus Waarom ? Dat merken we 
bijna elke dinsdag- en donderdagmorgen wanneer 
onze hulp wordt ingeroepen om bijvoorbeeld te 
helpen een meegebrachte laptop schoon te maken 
of eerder opgeslagen bestanden te ordenen. In de 
meeste gevallen gaat het daarbij om foto’s die schots 
en scheef op de meest vreemde plekken ergens 
zijn opgeslagen. Om die reden hebben we dan ook 
opfriscursussen in ons lesprogramma opgenomen. 
Bestandsbeheer is en blijft een  moeilijk onderwerp. 
Zo gaat de cursus fotobewerken er van uit dat 
u het beheren van bestanden onder de knie hebt 
en dat blijkt niet altijd. Daarom, het kan echt geen 
kwaad die basiscursus nog eens over te doen of de 
opfriscursus te volgen. U weet nu veel meer, dan die 
eerste keer.   

Les 6 gaat over internet. We gebruiken daarvoor 
Internet Explorer versie 8. En die wijkt nogal af van 
eerdere versies zoals die in Vista en XP werden 
ondersteund. Veel knoppen zitten bijvoorbeeld op 
een andere plaats of hebben een andere naam. U 
leert wat Google allemaal voor u kan betekenen. 
We vertellen u wat u met het aanhalingsteken kunt 
doen of het sterretje. Kreten zoals adres, pagina en 
link zijn straks geen geheim meer. Les 7 gaat over 
emailen. Niet meer met het programma Outlook 
Express zoals met XP of met Windows Mail zoals in 
Vista. Nee, dit keer werken we met Windows Live 
Mail. Onderdeel van Windows Live. We vertellen 

u hoe u dat programma kunt downloaden, want 
standaard wordt het niet meegeleverd met Windows 
7. Mag niet meer van Nelie Kroes. Echter er zijn PC 
leveranciers die daar anders over denken. We laten 
de cursisten in de klas mailtjes naar elkaar sturen 
al dan niet voorzien van een bijlage. Dat kan dan 
een plaatje zijn of een stukje tekst en dat moet dan 
weer in de juiste map op de juiste plaats jworden 
opgeslagen. We gaan ook in op de verschillen 
met Hotmail en Gmail en wat je moet doen aan 
beveiliging, want overal wordt er op je geloerd.  Wat 
dat betreft zitten we in een vreemde wereld die 
alsmaar verandert maar waar we wel op in moeten 
spelen om bij te blijven. Les 8 tenslotte is een toets 
op internet. Tevens herhalen we in die les moeilijke 
onderwerpen. 
Maar eerste gaan we nu vakantie vieren. De lessen 
starten weer in september. De inloopochtenden op 
de Energieweg 107 in Mijdrecht op dinsdag- en 
donderdag gaan gewoon door. 
   Tot dan, Groet Joop 

On cuRsus
pROGRamma 

Basiscursus Vista  
Acht lessen te beginnen op maandagmiddag 6 
september en woensdagmorgen 3 november. 
Basiscursus Xp
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 6 
september en dinsdagmiddag 2 november. 
Internet en E-mail
Zeven lessen te beginnen op woensdagmorgen 8 
september en maandagmorgen 1 november. 
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 9 
september.
Internetbankieren 
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand t.w. 
28 mei en 25 juni. Deze workshop is gratis voor 
rekeninghouders bij de Rabobank.    
Windows opfrissen, over het opslaan van 
bestanden en maken van mappen
Vier lessen van twee uur. Meldt u aan! Dan kunnen 
we plannen. 
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 7 
september.  
cD’s en DVD’s branden. 
Een workshop van twee uur. Meldt u aan.  
andere 
Verder organiseren we twee uur durende 
workshops over computerbeveiliging, kennismaking 
met de computer en omgaan het gratis programma 
Open Office.  

meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we 
niet plannen. 0297-272720 Een workshop of cursus 
gaat door bij vijf of meer deelnemers. Onze lessen 
lopen van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. 

Energieweg 107
3641 RT mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Peuters van De Hummeltjes 
vieren groot feest
Vinkeveen - Peuterspeelzaal De 
Hummeltjes viert feest. Juf Janni-
ne is op 27 maart jl. moeder gewor-
den van dochter Fiene en alle kin-

deren konden vandaag de baby be-
wonderen. Juf Jannine kreeg van ie-
dereen een roze roos en een mooi 
gezamenlijk cadeau. Verder was de 

peuterspeelzaal roze versierd en ge-
noten alle kinderen van de limo-
nade en roze koekjes, spekjes en 
cakejes.

Peuterspeelzaal Pino naar 
de kinderboerderij
De Ronde Venen - Afgelopen dins-
dag was het weer zover, de peu-
tertjes van speelzaal Pino gingen 
op bezoek bij kinderboerderij de 
Schaapskooi in Nieuwveen.

Het was weer genieten. Bij binnen-

komst waren daar direct de geit-
jes die oud brood erg lekker vinden 
en het ook heerlijk vinden om ge-
aaid te worden.

De kippen en eenden lopen er vro-
lijk rond en in de schaapskooi kon-

den de peutertjes knuffelen met een 
cavia of een konijntje. Aan de pick-
nicktafel werd er heerlijk gedronken 
en boerderijkoekjes gegeten, toen 
nog even spelen in de kleine speel-
tuin...... en toen was het al weer tijd 
om terug naar de speelzaal te gaan.  

Geweldige resultaten met het 
proteïnedieet ‘Diet Solutions’

Groep 5/6 Hoflandschool 
krijgt Zumbales tijdens
de juffendag
mijdrecht - Afgelopen woensdag 
werd er op de Hoflandschool in 
Mijdrecht juffendag gevierd.
Op juffendag vieren de juffen en 
meesters hun verjaardag en is het 
de hele dag feest op school.
Veel kinderen, juffen en meesters 

kwamen leuk verkleed op school. Er 
werden spelletjes, optredens en een 
speurtocht gedaan.
De kinderen van groep 5/6 van juf 
Inge en juf Sonja kregen een ech-
te Zumbales van Jolanda Beuving 
en Francoise.

De kinderen en de juffen deden en-
thousiast mee en hebben zo aan 
deze gezellige dag ook een sportief 
tintje gegeven.
Zo kijken de juffen en kinderen van 
de Hoflandschool terug op een heel 
gezellige dag.

Avontuurlijke GPS tocht
De Ronde Venen - Heb je wel eens 
met een GPS gelopen? Een GPS is 
een apparaat waarmee je met de 
hulp van satellieten je weg kunt vin-
den. NME centrum de Woudreus or-
ganiseert op woensdag 9 juni een 
GPS tocht voor kinderen van 9 tot en 
met 12 jaar. 
Deze tocht zal bij het recreatiegebied 
Bosdijk beginnen. Je moet een aan-

tal posten zien te vinden met je GPS. 
Daar krijg je dan een opdracht waar-
mee je de volgende post kan vinden. 
Ben je nieuwsgierig geworden hoe 
dat dan werkt en heb je zin in een 
middagje lekker buiten?  Geef je dan 
op voor deze middag. 
Je moet je opgeven met een groepje 
van maximaal 4 personen. 
Trek kleding aan die vies mag wor-

den en zorg voor wandelschoenen 
die tegen een stootje kunnen en die 
je voeten droog houden De thema-
middag duurt van 14.00 uur tot 16.00 
uur. Er wordt bij recreatieterrein de 
Bosdijk verzameld. Als je mee wilt 
doen moet je jezelf vóór 7 juni op-
geven bij het NME centrum. Er kun-
nen maximaal 10 groepjes meedoen. 
NME centrum de Woudreus kun je 
vinden aan de Pieter Joostenlaan 
28A in Wilnis. Telefoon (0297) 273692  
of via info@nmederondevenen.nl
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Steeds meer sportmogelijkheden 
voor vijftigplussers
Maak kennis met nieuwe 
sporten in ‘Juni Beweegt’
De Ronde Venen - De komende 
maand staat in het teken van Ju-
ni Beweegt. Tijdens dit project 
kunnen 50-plussers kennisma-
ken met het sportaanbod in De 
Ronde Venen. Voor iedereen is 
er wel een passende activiteit te 
vinden.

Zo staan dit jaar voor het eerst Zum-
ba en supersportief op het program-
ma Voor informatie, het complete 
programma en de aanmeldprocedu-
re kunnen belangstellenden kijken 
op  www.sportinderondevenen.nl.

Zumba voor beginners
Eén van de nieuwe sporten is Zum-
ba. Dit is de grote rage bij sport-
scholen. Het is een fitnessprogram-
ma gebaseerd op Latijns-Ameri-
kaanse dansen, zoals samba en me-
rengue. Mensen die graag meerde-
re sporten willen beoefenen, kun-
nen meedoen aan supersportief.
Tijdens deze activiteit komen spor-
ten als volleybal en tafeltennis aan 
bod. Bridge staat na het succes van 
afgelopen editie wederom op het 

programma. Basiskennis van het 
spel is voor deze cursus wel vereist. 

Sporten met chronische 
aandoening
Dit jaar zijn er ook activiteiten voor 
mensen met een lichte chronische 
aandoening. Zo kunnen zij onder 
meer meedoen met paramedisch 
aerobics. Bij Fitness 55+ wordt indi-
vidueel gekeken naar de mogelijk-
heden, waardoor deze activiteit voor 
iedereen geschikt is.    

Aanmelden
Het programma en het aanmel-
dingsformulier zijn af te halen op 
de volgende plaatsen: het gemeen-
tehuis, Servicepunten, bibliotheken, 
sporthallen en bij de Rabobank Rijn 
en Veenstromen.

Op de website www.sportinderon-
devenen.nl staat ook alle informatie 
en een inschrijfformulier. 
Mensen die vragen hebben of per-
soonlijk advies willen, kunnen con-
tact opnemen met sportconsulent 
Erik Leus, 06–43093929 of e-mail: 
info@sportinderondevenen.nl.

Acrogymnasten GVM’79 
eerste met groepsdemo
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
vond het jaarlijkse Open Kampioen-
schap West Nederland weer plaats 
in Beverwijk. Zoals elk jaar deed ook 
GVM’79 met al haar acroteams mee 
aan deze wedstrijd. Ook was er ’s 
avonds weer de gala avond waar-
bij alle verenigingen een groepsde-
monstratie mochten laten zien. Dit 
jaar waren er 9 demo’s in de strijd, 
waarvan 2 x een team van GVM’79. 
Het team van Swetta, Mariska, San-
ne, Florine en Kelly, mocht de avond 
openen met hun demo die ze ook 
op het AJOC-festival hebben opge-
voerd. Het was een spetterend be-
gin van de avond. De dames moch-
ten dan ook de 6e plek in ontvangst 
nemen. De gehele acrogymgroep 
van GVM had dit jaar gekozen voor 
het thema “Poppen”. Fleur Janmaat 
had er weer alles aan gedaan om 
er een prachtige demo van te ma-
ken. De gymnasten bewogen als 
echte poppen aan touwtjes of wer-
den opgedraaid door hun teamge-
noten. De aankleding was verzorgd 
door de moeders van de acrogym-
nasten. Alles bij elkaar was het een 
heel spektakel waarvoor de gym-
nasten dan ook een daverend ap-
plaus kregen na afloop. Bij de prijs-
uitreiking werd het nog even span-
nend wie de eerste plek mee naar 
huis mocht nemen, want de ande-
re verenigingen hadden dit jaar ook 
mooie demo’s gehad. De groep van 
GVM bleek toch weer voor de vijf-
de keer aan het langste eind te trek-

ken en mocht met de grootste be-
ker naar huis. Een geweldig resul-
taat van de gehele groep en ieder-
een daar omheen. Gefeliciteerd!
Ook was er natuurlijk weer de ge-
wone acrogymwedstrijd, waarbij de 
acroteams hun wedstrijdoefening 
konden laten zien. Ook hierbij weer 
een goede score voor GVM’79. De 
gouden medailles gingen naar Mart 
en Vera, Loïs en Chanel, Imara en 
Demy. Zilver was er voor Rink en 
Vera, Tessa/Pibbe en Noémi, Bibian 
en Chanice, Sabine/Tessa en Lore-
na. Net buiten het podium op een 
vierde kwamen Sanne en Amber 
en de damesgroep Melanie, Kelly 
en Frederike. Een vijfde plek was er 
voor Florine/Ulijn en Fleur en Joël-
la/Priscilla. Swetta/Mariska en Lau-
ra deden het goed met een 9e plek 
in een moeilijk deelnemersveld. 
Al met al een prima resultaat voor 
de teams van GVM’79. 
Wil jij je ook aansluiten bij dit team 
van toppers?? Dat kan! Meld je aan 
voor een proeftraining via  
acrogym@gvm79.nl of kom langs 
in gymzaal de Brug op één van hun 
trainingstijden, zie  www.gvm79.nl
Op 5, 6 en 12 juni zal de helft van 
hun wedstrijdteams deelnemen aan 
de Nederlandse kampioenschap-
pen. GVM wenst hen daar veel suc-
ces bij. Op 26 juni kunt u alle teams 
bewonderen op hun jaarlijkse on-
derlinge wedstrijden in De Williss-
stee in Wilnis. Zij hopen u daar te 
mogen begroeten.

Tennisvereniging DRV 
organiseert het Ruijgrok 
makelaars open toernooi!
De Ronde Venen - TVDRV Ruij-
grok makelaars open toernooi van 
Tennis vereniging De Ronde Vener 
gaat over iets meer dan een maand 
van start. De voorbereidingen zijn 
alweer in volle gang om er weer een 
gezellig toernooi van te maken.
De afgelopen jaren heeft TVDRV 
veel geïnvesteerd en zij kan met 
trots zeggen dat dit toernooi is ge-
groeid tot één van de gezelligste 
toernooien van de omgeving. 
Tennis is leuk en spannend om te 
doen, het brengt mensen bij elkaar 
en is nog gezond ook.
Reden genoeg dus om mee te doen 
met dit Open Toernooi of Vetera-
nentoernooi. Het veteranentoernooi 
start op maandag 5 juli en het open 
toernooi start op zaterdag 3 juli a.s. 

Hebt u zich nog niet ingeschre-
ven? Doe dit dan snel via de website 
www.tvdrv.nl want vol is vol.
Je kunt je inschrijven voor de cate-
gorieën: Heren enkel, Heren dub-
bel, Dames enkel, Dames dubbel, 
Gemengd dubbel in de speelsterk-
tes 3, 4, 5, 625+, 717+, 735+, 817+ 
en 50+.
Wil of kun je niet tennissen, ook dan 
is een bezoekje aan het park tijdens 
de toernooiweek zeker de moeite 
waard.
Het tennispark is omgetoverd in een 
Oranje/Zuid-Afrika thema. Deze 
week zal Tennisvereniging De Ron-
de Vener haar naam waarmaken en 
kun je volop genieten van hun chefs 
die overheerlijke hapjes en drankjes 
zullen serveren. 

Korfballers Atlantis E1 zijn 
ongeslagen kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 29 mei is de 
E1 van korfbalvereniging Atlantis uit 
Mijdrecht kampioen geworden. 
Een wedstrijd eerder waren ze al ze-
ker van dit kampioenschap, maar op 
de laatste wedstrijddag moesten ze 
nog tegen de nummer 2 (Fiducia uit 
Vleuten) dat bij winst gedeeld kam-
pioen zou kunnen worden.
Zo fel als de spelers en speelsters 
van Atlantis zijn, zo wilden ze ook 
deze laatste wedstrijd winnen. Met 
veel supporters langs de lijn, die 
veel lawaai wisten te maken, en een 
groot spandoek begon de wedstrijd. 
Tijdens de eerste helft heeft de At-
lantis E1 het heel moeilijk zowel in de 
aanval als de verdediging. Er komt 
gelukkig wel een voorsprong, maar 
deze wordt door Fiducia al snel om-
gezet naar een achterstand van 2-1. 
Door een doelpunt net voor het eind 
van de eerste helft gaat het team 

in elk geval rusten met een gelijk-
spel. Tijdens de tweede helft loopt 
Fiducia nog verder uit naar een 2-
3 stand en wordt het voor Atlantis 
dat de laatste 10 minuten zeer goed 
en nog feller speelde toch nog zeer 
lastig. Een doelpunt in de laatste 2 
minuten maakt de eindstand 3-3 en 
hierdoor is de Atlantis E1 toch on-
geslagen kampioen!

Ook de strafworpencompetitie (na 
iedere wedstrijd nemen de teams 
ieder 25 strafworpen) is gewonnen 
door de E1 met een prachtig gemid-
delde van 10 doelpunten.
Na afloop van de wedstrijd was er 
taart en limonade (en pannenkoe-
ken en patat van de coaches) en 
natuurlijk de prachtige medaille met 
bloemen. Deze werden overhandigd 
door de voorzitter van de technische 
commissie.

GVM turnsters in de 
regio- en districtsfinale
Mijdrecht - Zaterdag 29 mei turn-
den er 3 GVM turnsters in de Dis-
trict finale divisie 5.
Een districtsfinale is weer een stapje 
verder dan een regiofinale.
Deze turnsters hebben zich middels 
een Regio finale weten te plaatsen 
voor deze district finale, een prima 
prestatie, één die vermeld mag wor-
den! Als eerste turnster kwam Ba-
bette Veenbrink uit voor GVM, in de 
categorie instap NTS 11.
Babette moest beginnen op de balk, 
een lastig toestel om een wedstrijd 
mee te beginnen. Met een paar flin-
ke balansfouten bleef haar sco-
re dan ook hangen op 12,100, heel 
jammer want Babettes vloer, sprong 
en brug gingen weer prima. Voor 
haar vloer behaalde zij het op één 
na hoogste cijfer een 13,950, haar 
sprong werd beloond met 12,400 en 
op brug kreeg zij 12,600 van de jury. 
Met een totaal van 51,050 werd Ba-
bette 10de in dit zeer sterke veld van  
34 turnsters.   
Bij de pupillen NTS 10 had Marjolein 
Werkhoven zich geplaatst.
Ook Marjolein moest op balk be-
ginnen. Jammer genoeg viel zij één 
keer van de balk, maar met de rol 
voorover bleef zij er keurig op en 

ook de afsprong ging prima. Mar-
joleins balk werd door de jury be-
loond met 11,600. Op vloer zette 
Marjolein opnieuw haar beste been-
tje voor en was zij weer goed te-
rug in de wedstrijd. Voor haar vloer 
kreeg zij 12,800 op sprong haalde zij 
11,950 en op brug was er de sco-
re van 12,300. Voor Marjolein was er 
met een totaal van 48,650 een 26ste 
plaats in ook weer een heel sterk 
veld van 37 turnsters.
Safa Asafiati turnde deze finale bij 
de meisjes junior NTS 7.
En ook Safa moest beginnen op balk. 
En helaas viel ook Safa een keer van 
de balk en dat kost een turnster een 
heel punt. Haar balk kreeg dan ook 
een 9,400. Met een goed uitgevoer-
de vloeroefening herstelde ook Sa-
fa zich weer om de wedstrijd verder 
goed uit te turnen.

Voor vloer behaalde zij een score 
van 10,650, op sprong een score van 
10,450 en op brug bleef de score 
hangen op 10,700. De 24ste plaats 
met een totaal van 41,200 was voor 
Safa die nog maar net geplaatst was 
voor deze finale. Een prima prestatie 
in deze finale waar in haar categorie 
37 turnsters mee deden.

De Amstel in het nieuwe zwembad
De Ronde Venen - Nadat Zwem- 
en polovereniging De Amstel afge-
lopen week afscheid heeft geno-
men van het Veenbad in Vinkeveen, 
zijn alle ogen gericht op de situa-
tie vanaf 14 juni. Dan gaan de eer-
ste trainingen van start in het nieu-
we zwembad.

Het één en ander gaat er als volgt 
uitzien:
Training Diplomazwemmen voor 

aankomend waterpoloërs, wed-
strijdzwemmers:
Maandag van 18.30-19.30 uur in het 
wedstrijdbad
Donderdag van 18.30-19.30 uur in 
het doelgroepenbad voor speciale 
diploma’s
Vrijdag van 18.15-19.00 uur in het 
wedstrijdbad
Training Wedstrijdzwemmen:
Maandag van 18.30-19.30 uur voor 
Junioren

Dinsdag van 18.30-19.30 uur voor 
Junioren en Senioren
Donderdag van 19.30-20.30 uur 
voor Senioren
Vrijdag van 18.15-19.00 uur voor Ju-
nioren
Vrijdag van 19.00-19.45 uur voor Se-
nioren
Training Waterpolo:
Maandag van 19.30-20.30 uur voor 
Pupillen en Dames
Maandag van 20.30-21.30 uur voor 

Aspiranten en Heren
Donderdag van 18.30-19.30 uur 
voor Pupillen en Aspiranten
Vrijdag van 19.45-20.45 uur voor Se-
nioren
Training Masters (30+)
Maandag van 21.30-22.30 uur con-
ditietraining 
Dinsdag van 18.30-19.30 uur condi-
tietraining
Donderdag van 19.30-20.30 uur 
training Masters

Op de zondagmiddagen zal het bad 
grotendeels gebruikt gaan worden  
voor de waterpolo- en zwemcompe-
titiewedstrijden.

Je ziet het: de hele week door voor 
elk wat wils. Ben je geïnteresseerd 
wat De Amstel jou allemaal te bie-
den heeft? Ga op 26 juni a.s. naar de 
open dag voor de demonstraties en 
workshops en neem je zwemkleding 
mee! Kom op één van bovenstaan-
de tijden naar het nieuwe zwembad 
en zwem of train ‘ns mee. Als je het 
leuk vindt kun je eerst gaan voor 
een proefabonnement en daarna 
pas lid worden. Of kom eens langs-
surfen op www.zpv-de-amstel.nl.

Een SUPER defilé van de 
Avond4daagse van Vinkeveen

Vinkeveen - Mooi weer, vele fami-
lieleden, brandweer met ijsjes en 
muziek, bos bloemen van Super de 
Boer, muziekkorps Triviant, comple-
te college van B&W, tevreden spon-
soren (Tweed BNO, Rabobank, A si-
de) en comité, enthousiaste vrijwilli-
gers en EHBO en behulpzame me-
dewerkers van De Boei, dan kan er 
niks meer verkeerd gaan. 

Een prachtige afsluiting viel de Su-
per de Boer Avond4daagse ten deel. 
Vol trots trokken 325 kinderen met 
hun medaille voor hun fantastische 
prestatie achter de muziek aan door 
het dorp.
Overladen met bloemen en al wat 
niet meeDe Boei.

Voor groep 3 van de Pijlstaartschool 
was daar de huldiging van de spor-
tiviteitprijs. Met 22 deelnemen-
de leerlingen waren zij de grootste 
groep. Waar dit jaar (nog) geen prijs 
voor is, maar zeker het vermelden 
waard: De Sint Jozefschool was de 
school met het grootste aantal deel-
nemers en de 10 km kanjers waren 
duidelijk van de Schakel. 

Voor een mooie sfeerimpressie moet 
je echt eens gaan kijken naar de fo-
to’s op 
www.avond4daagsevinkeveen.nl
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Tweede Regionale Jongeren-
dag Vecht & Venen met
‘Jij durft het aan!’
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag, 29 mei werd voor de 2e keer 
de regionale jongerendag georgani-
seerd in Kockengen voor jongeren 
vanaf groep 8. De regionale jonge-
rendag is ontstaan vanuit de jonge-
rengroepen die in verschillende pa-
rochies in de regio actief zijn en nu 
vallen onder de grote St. Jansparo-
chie. In het afgelopen jaar zijn alle 
groepen bezig geweest rondom het 
thema: Durf te leven. Op deze dag 
waren er jongeren uit Mijdrecht/
Wilnis/De Hoef/Abcoude/Vinke-
veen/Maarssenbroek/Kockengen 
en Houten. Uit Houten kwamen de 
jongeren van SoDoubleU.

Op de uitnodiging stond: ‘Jij durft 
toch ook te komen?’ en dit was aan-
lokkelijk genoeg geweest om onge-
veer 80 jongeren en 22 begeleiders 
naar Kockengen te laten gaan. El-
ke deelnemer kreeg een program-
ma aan een koord met de tekst: Jij 
durfde het aan!! en werd vervolgens 
meteen gevraagd mee te doen met 
een spelletje ballonscheren. Toen 
eenieder was gearriveerd werd be-
gonnen met een korte viering in de 
kerk van Kockengen. Met een com-
bo, liedjes, een lezing en gebeden 
en tot slot een filmpje over lef heb-
ben, door een paar jongeren zelf 
gemaakt, werd de jongerendag ge-
opend. Daarna liepen de jonge-
ren naar het voetbalveld voor twee 
workshops, steps en flag football.
De workshop steps werd verzorgd 
door SoDoubleU uit Houten, die ook 

30 deelnemers had geleverd. Het 
bleek erg ingewikkeld, maar na de 
barbecue werd er toch een goed re-
sultaat neergezet.
De workshop Flag Football gaf ook 
wel stof tot nadenken. Maar na de 
instructie werden er drie wedstrijd-
jes gespeeld. Ieder was aardig moe. 
Tussendoor werd er voor drinken en 
snoep gezorgd en konden de deel-
nemers op de foto in de outfit, die 
erbij hoort.

Na al dit sportief geweld werd een 
achttal stellingen uitgedeeld, waar-
na in de vorm van Het Lagerhuis een 
stevige discussie op gang kwam. 
Bijna een uur zijn ze daar intensief 
mee bezig geweest. In de tussentijd 
werden de barbecues aangestoken 
en begon het zachtjes te regenen.

Gelukkig had men de beschikking 
over de voetbalkantine, dus de sto-
kers stonden buiten onder de pa-
rasols en de eters zaten binnen. Er 
was voldoende: hamburgers, saté, 
kippenpootjes, worstjes, salades en 
rauwkost, en veel, heel veel brood!
Om half negen werd er een be-
gin gemaakt aan de afsluiting. So-
DoubleU liet eerst met alle andere 
deelnemers de ingestudeerde steps 
zien, waarna een demonstratie van 
henzelf volgde.
Magnifiek!
Er werd een groepsfoto gemaakt en 
iedereen die zich vrijwillig voor de-
ze geweldige dag had ingezet werd 
bedankt.

Romantische jazzcruise 
op de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - De avond was volle-
dig uitverkocht. Partyschip ‘De Vin-
keplas’ vertrok stipt om half negen 
van de kade, geladen met jazzlief-
hebbers die allen een kaartje had-
den weten te bemachtigen. Het pro-
gramma beloofde oldschool jazz 
met Greetje Kauffeld achter de mi-
crofoon, Peter Niewerf op gitaar en 
René van Beeck op bas. Stichting 
Cultura organiseerde haar laatste 
avond van dit seizoen op een schip 
in het decor van de ondergaan-
de zon op de Vinkeveense Plassen. 
Men genoot van het uitzicht, van 
een drankje en de frisse buitenlucht, 
maar vooral van Greetje Kauffeld. 

Haar stem was zwoel, sexy en ge-
voelig. Ze bracht de nummers uit 
het American Songbook met over-
tuiging, ritme en een lange adem. 
Het geruststellende geronk van de 
motor en de fabelachtige muzika-
le begeleiding maakte de avond als 
in een droom. Peter Niewerf liet zijn 
vingers vaak de vrije loop op zijn gi-
taar en bewees eens te meer dat hij 
verdiend in Carnegy Hall had mo-
gen staan, waarna René van Beeck 
de begeleiding op bas afwisselde 
met verrassend goede intermezzo’s 
op trompet. Bovendien leek de mu-
zikale genialiteit van deze twee he-
ren de klasse in de stem van Gree-

tje Kauffeld tot immense hoogte te 
tillen.

Ze opende de avond met George 
Gershwin’s ‘They Can’t Take That 
Away From Me’ en bewees haar 
uitstekende conditie door het ‘So-
me Where Over The Rainbow’ met 
lange halen krachtig ten gehore te 
brengen, maar desondanks het lied-
je toch klein te houden. Af en toe 
kon ze het niet laten zich even te la-
ten leiden door alle pracht en praal 
van de ondergaande zon in het 
spiegelgladde water en dan geno-
ten de ruim honderd bezoekers met 
haar mee.

Het weer was schitterend. Stich-
ting Cultura had zich geen bete-
re avond kunnen wensen ter afslui-
ting van het cultureel seizoen. De 
roep om herhaling van de jazzcruise 
was na afloop groot, maar geïnte-
resseerden moeten even wachten 
tot de Monumentendag 2010. Dan 
presenteert de stichting haar pro-
gramma voor seizoen 2010/2011 in 
De Boei en zal zij ongetwijfeld laten 
weten met welke knaller zij het vol-
gend jaar denkt af te sluiten. René 
van Beeck vertrouwde zijn publiek 
tot slot alvast toe dat hij er in ieder 
geval volgend jaar weer bij zal zijn. 
Wordt vervolgd dus….

DuoD2 toont show aan 
het publiek
Mijdrecht - Dagmar van Vroen-
hoven & Danique Mayenburg, ook 
wel duoD2 genoemd, hebben zon-
dag laten zien dat zij klaar zijn voor 
hun allereerste wedstrijd. Dagmar & 
Danique (8 jaar) zijn beiden lid van 
Show- en Marchingband V.I.O.S. uit 
Mijdrecht. Sinds hun zesde zitten zij 
daar op majoretten. Nadat hun train-
ster tweede werd op het E.K. begon-
nen bij hen de kriebels ook toe te 
slaan. Dat wilden zij ook wel!
Sinds februari wordt er door de 
meisjes elke woensdagavond hard 
getraind op hun wedstrijdshow. Op 
muziek van Winx laten zij hun kun-
sten zien. Dagmar & Danique ko-
men op de wedstrijden uit in de ca-
tegorie duo, jeugd 2, accessorie. Dat 
betekent dat ze naast de baton, het 
stokje, ook nog andere attributen 
gebruiken. Deze attributen moeten 
bij het thema passen. Er is daarom 
gekozen voor een echte sprookjes-
boom, vleugels, een klimop en vro-

lijk gekleurde linten.
Er waren flink wat belangstellenden 
aanwezig tijdens de openbare ge-
nerale training. Onder luid applaus 
liet het duo de show zien. Komende 
week wordt er nog hard getraind en 
dan gaat het zondag 6 juni gebeu-
ren: de allereerste wedstrijd voor 
Dagmar & Danique in Soesterberg.
Bent u nieuwsgierig naar de meis-
jes, neem dan gerust eens een kijkje 
op hun website www.duoD2.nl
Om hun hobby te bekostigen is het 
duo nog op zoek naar sponsors. 
Als u een bijdrage wilt leveren aan 
dit sportieve majoretteduo, neem 
dan geheel vrijblijvend contact op 
met John Mayenburg, telefoon 06-
51451170 of kijk op de website.
Natuurlijk wordt u op de hoogte ge-
houden van de resultaten van de 
eerste wedstrijd. Houd de kranten 
en de website goed in de gaten. De 
dametjes zelf hebben er in ieder ge-
val heel veel zin in!

Muziekvereniging VIOS:
Aanmelden voor MusicKidz
Mijdrecht - Muziekvereniging VIOS 
organiseert voor het derde jaar de 
gratis MusicKidz lessen  voor kin-
deren vanaf 7 jaar. Als uw kind jon-
ger is dan 7 jaar, maar in augustus 
naar groep 4 gaat, kunt u uw doch-
ter of zoon ook aanmelden. De aan-
melding start 1 juni a.s.

De MusicKidz lessen worden op 
vrijdag gegeven: aan het eind van 
de middag en vroeg in de avond. De 
MusicKidz lessen starten in septem-
ber en bestaan uit 20 lesdagen.
Wat leert uw kind zoal tijdens de 
MusicKidz lessen? De kinderen le-
ren het verschil tussen maat en rit-
me, doen veel ritmische oefeningen, 
leren het notenschrift lezen, hetgeen 
ondersteund wordt door het leren 
blokfluit spelen, leren ritmische in-
strumenten bespelen, samen musi-
ceren, krijgen een aantal slagwer-

klessen en leren veel over andere 
instrumenten (zoals trompet, trom-
bone, saxofoon. dwarsfluit, mallets 
etc.) d.m.v. workshops alwaar zij de 
instrumenten natuurlijk ook mogen 
proberen. Muziek maken moet je 
immers doen! Ook maken de kinde-
ren kennis met het leerlingenorkest 
van VIOS.
Alle kinderen kunnen hun blokfluit 
lenen van VIOS, maar ook voor een 
klein bedrag bij hen aanschaffen.

Lijkt dit iets voor uw dochter of zoon, 
meld haar/hem dan zo spoedig mo-
gelijk aan bij de coördinator Conny 
Wijchers tel.: 263684 of   
c.wijchers-oosterlaag@kpnmail.nl 
Heeft u nog vragen, dan mag u van-
zelfsprekend ook contact met haar 
opnemen. Wie weet is dit de start 
van de muzikale carrière van uw 
dochter of zoon!

Mooi resultaat collecte 
Nationaal Epilepsie Fonds
Regio - De Nationale Epilepsie 
collecte 2010 zit er weer op en 
aan het weer heeft het niet ge-
legen.
Wat was het een prachtige collecte-
week van 25 mei tot en met 29 mei!
Het Epilepsie Fonds kan absoluut 
niet zonder de inzet en enthousias-
me van de collectanten. Het resul-
taat is weer geweldig. 

Ondanks dat de collectanten maar 
vier dagen de tijd hadden om te col-
lecteren is de opbrengst dit jaar in 
Mijdrecht maar liefst 3692.25 euro.
Het Nationaal Epilepsie Fonds wil 
de collectanten en natuurlijk ook de 
gulle gevers hartelijk bedanken.
Hopelijk doet u ook volgend jaar 
weer mee. Uw steun blijft toch hard 
nodig!

Zaterdag concert door 
leerlingen in De Boei
Vinkeveen - Zaterdagavond 5 ju-
ni vindt het jaarlijkse concert door 
leerlingen van Letta van Maanen en 
Letske & Eline Hofstra plaats in De 
Boei aan de Kerklaan 32. 
Behalve van pianospel kunt u deze 
avond ook van zang, gitaar- en elek-
trisch gitaarspel genieten.

De leerlingen variëren in leeftijd en 
aantal lesjaren, zodat er een boei-
end en afwisselend programma ge-
bracht zal worden. Net als vorig jaar 
hopen alle leerlingen dit jaar op veel 
belangstelling!
De uitvoering begint om 19.30 uur 
en de toegang is gratis.

Corrie van Breukelen wint 
‘heerlijke wandelschoen’

Mijdrecht – Al enkele maan-
den kun je bij Smit Schoenen in 
Mijdrecht kennis maken met de 
nieuwste wandelschoen, de Xsen-
sible. the stretchchable shoe’. Een 
schoen waarmee je heerlijk kunt 
wandelen en/of hardlopen en die 
gelijktijdig goed is voor je houding, 
je rug enz. We schreven er al enke-
le malen over.
Tijdens deze demonstratiedagen bij 
Smit Schoenen, konden alle belang-
stellenden hun naam en adres ach-
terlaten en maakten zij kans op een 
paar van deze geweldige wandel-
schoenen. Afgelopen vrijdag werd 
de gelukkige bekendgemaakt en 

het was mevrouw Corrie van Breu-
kelen uit Wilnis die de gelukkig was 
en ze was er echt blij mee.
Het had ook bijna geen betere kun-
nen treffen. Corrie is al ruim 25 jaar 
lid van de wandelclub en wande-
len is haar lust en haar leven: “Het 
is echt een heerlijke wandelschoen”, 
zo vertelt ze. “Het is in het begin 
even wennen. Ik liep altijd op trim-
mers en deze schoen is hoger op 
de zool. Maar het went heel snel. Je 
bent met deze schoenen aan, veel 
minder snel vermoeid. Het is goed 
bij rugklachten en andere gewricht-
problemen. Ik raad ze iedereen aan”, 
aldus Corrie van Breukelen.

Museum De Ronde Venen 
laat veensteekmachine 
weer draaien
Vinkeveen - Heeft u de tijd nog 
meegemaakt dat de veensteekma-
chine op de plassen voer? Of bent 
u juist benieuwd hoe de veensteek-
machine werkt? Bent u dit seizoen 
nog niet in Museum De Ronde Ve-
nen geweest en heeft u de tijdelijke 
expositie ‘Militair Landschap, water-
linies in De Ronde Venen’ nog niet 
gezien? Dan is dit uw kans!  
Op zaterdag 5 juni zal het techni-
sche team van Museum De Ron-
de Venen de oude 80 pk bronsmo-
tor gaan starten. Dit gaat gepaard 

met een hoop motorgeronk en rook. 
Vanaf 14.00 uur bent u van harte 
welkom bij deze spectaculaire ge-
beurtenis. Geopend van april t/m 
oktober op woensdag, donderdag 
en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
In juli en augustus ook op zondag 
van 14.00 tot 17.00. Expositie ‘Militair 
Landschap, waterlinies in De Ronde 
Venen’ t/m 30 juni 2010. 
Museum de Ronde Venen kunt u 
vinden aan de Herenweg 240 in 
Vinkeveen, tel. 0297-262223 of.  
www.museumderondevenen.nl

‘Servicepunt’ verzorgt 
netwerk sociale 
ondersteuning
De Ronde Venen - Bezoeken van 
chronisch zieken en bejaarden, mee-
gaan naar het ziekenhuis, eens hel-
pen met boodschappen doen, een 
luisterend oor bieden aan mensen 
die weinig sociale contacten heb-
ben, de mantelzorgers ontlasten, fi-
nanciële hulp bieden in crisissitua-
ties: over dit soort vragen gaat het.  
Het Servicepunt geeft informatie en 
advies op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Zij is het WMO-lo-
ket van de gemeente De Ronde Ve-
nen. Een van haar taken is het in 
contact brengen van hulpvragers 
met hulpbieders. Al heel wat men-
sen zijn geholpen bij de doorverwij-
zing van de servicepunten, maar het 
kan veel beter. 
In Wilnis is de aftrap gegeven voor 
een netwerk waarin aan alle orga-
nisaties die op dit gebied actief zijn 
gevraagd wordt deel te nemen, zo-
dat er een optimale match gemaakt 
kan worden tussen vraag en aan-
bod. Het Rode Kruis, de Zonne-
bloem, verschillende kerken, de 
NPV en Handje Helpen waren bij de 
eerste bijeenkomst aanwezig. 
Het Servicepunt is nadrukkelijk ge-
vraagd actief de schakel te zijn tus-

sen vraag en aanbod. Er is van twee 
kanten werk aan de winkel: maak 
bekend dat er hulp gevraagd mag 
worden en ken het netwerk! Het lijkt 
eenvoudiger dan het is om men-
sen met elkaar in contact te bren-
gen, passend bij de mogelijkheden 
die er zijn. Mensen schromen soms 
om hulp te vragen, wanneer breekt 
het moment aan dat je hulp vraagt, 
waar kan je hulp bij vragen. Daar-
naast is er vanuit het Servicepunt 
niet altijd bekend wat de organisa-
ties in De Ronde Venen precies te 
bieden hebben. De kwaliteit van de 
match zal gaandeweg verbeteren 
als er ook goede terugmelding naar 
het Servicepunt plaatsvindt. 
Er zijn afspraken gemaakt om de 
match goed te laten verlopen. Van 
de organisaties wordt gevraagd 
door te geven welke diensten zij 
kunnen aanbieden en te zorgen 
voor een goede bereikbaarheid. 
Twee keer per jaar zal het netwerk 
bijeenkomen op Het Servicepunt om 
met elkaar contact te houden over 
het aanbod en om ervaringen te de-
len. Organisaties die nog niet deel-
nemen worden nadrukkelijk uitge-
nodigd mee te doen.

Nieuwe gezamenlijke 
D66 afdeling gevormd
De Ronde Venen - Afgelopen 
week hebben de bestaande afde-
lingen van D66 in Abcoude en De 
Ronde Venen zichzelf opgeheven en 
een nieuwe, gezamenlijke afdeling 
gevormd. Dit is nodig in verband 
met de voorgenomen fusie van de 
gemeenten Abcoude en De Ronde 
Venen per 1 januari 2011. De nieu-
we afdeling gaat voortvarend aan 
de slag met de voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen, op 24 
november 2010. Gelukkig hebben 
de beide zittende gemeenteraads-

leden, Cees Houmes in De Ronde 
Venen en Eelco Doorn in Abcoude, 
aangegeven zich ook in de nieuwe 
gemeente kandidaat te stellen voor 
de gemeenteraad. Maar D66 ver-
wacht wel wat meer zetels binnen 
te halen! 

Wie belangstelling heeft voor de ac-
tiviteiten van D66, zowel lokaal als 
landelijk, kan per e-mail: 
(d66@brunia.nl) contact opnemen 
met de nieuwe afdelingsvoorzitter 
Meindert Brunia.
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Mijdrecht - De herontwikkeling van het gebied Haitsmahof/Molenhof is in 
de eerste fase van vernieuwing van het Mijdrechtse centrum. Het afgelo-
pen jaar hebben gemeente en haar adviseurs, samen met een drietal ontwik-
kelende partijen, hard gewerkt aan de voorbereidingen om dit gedeelte van 
Mijdrecht een nieuw gezicht te krijgen. Wethouder Bram Rosendaal schrijft 
in de nieuwsbrief gericht aan de winkeliers: “ We hebben een mijlpijl bereikt. 
Ongeveer vier jaar geleden klopte de eigenaar van de Lindeboom bij ons aan 
omdat hij een en ander wilde verven. De plannen groeide al snel uit tot groot-
se verbouwingsplannen. Twee ontwikkelaars in het gebied Haitsmahof/Mo-
lenhof sloten zich aan bij dit initiatief en de gemeente heeft voortvarend een 
Masterplan uitgewerkt. Op 25 mei hebben we een mijlpaal bereikt. Het col-
lege van burgemeester en wethouders staat volledig achter de Mijdrechtse 
centrumplannen. Nu moeten we de snelheid erin houden. Ik verwacht dat er 
nog dit jaar definitieve overeenkomsten kunnen worden gesloten met de ont-
wikkelaars. Dit project leert ons dat we het lef moeten hebben om vooruit te 
kijken en niet stil te blijven staan bij zaken die niet gerealiseerd kunnen wor-
den”, aldus de wethouder.

Beeldkwaliteit

Op 25 mei jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd 
met dit Masterplan. Dit houdt in dat nu bekend is hoe dit gedeelte van het 
centrum er in de toekomst uit zal zien. Het Masterplan bestaat uit een steden-
bouwkundig gedeelte en een beeldkwaliteitplan. In het stedenbouwkundige 
gedeelte staat waar de nieuwe straten, de winkels en de woningen komen en 
hoe het parkeren en de bereikbaarheid worden geregeld. In het beeldkwali-
teitplan is uitgewerkt hoe de straten en pleinen globaal worden ingericht en 
hoe de gevels van de woningen en winkels eruit zien. Het definitieve besluit 
over dit Masterplan wordt genomen door de gemeenteraad. Daarvoor zal het 
onderwerp op 16 juni a.s. worden besproken in de RTG Omgeving. Op 1 juli 
is vervolgens de behandeling in de gemeenteraad.

Sloop

Het Masterplan gaat uit van de sloop van het winkelcentrum De Lindeboom, 
de Molenhof en enkele gebouwen tussen de Dorpsstraat en het Burgemees-
ter Haitsmaplein. Daarvoor komen een ondergrondse parkeergarage, winkels 
en woningen terug. Ook de huidige parkeerplaats bij de Lindeboom wordt be-
bouwd. Vanaf het Raadhuisplein kun je in de toekomst een ronde maken via 
de Dorpsstraat en twee nieuwe straten, waarbij je weer uitkomt op het Raad-
huisplein. Aan beide zijden van deze straten komen winkels. De karakteris-
tieke Janskerk wordt veel meer betrokken bij het nieuwe centrum en er komt 
weer een echt kerkplein. Dit kerkplein wordt via een nieuwe straat verbon-
den met de winkelstraat. Ook wordt de parkeerplaats van het burgemeester 
Haitsmaplein omgevormd in een pleintje. De (te verbreden) Kerkvaart en de 
Kerkstraat blijven gehandhaafd, waardoor het zicht op de Janskerk ook be-
houden blijft.

Winkels

De winkeloppervlakte wordt beperkt uitgebreid. Vooral de huidige winkels 
zullen een nieuwe plek krijgen in het centrum. Wel wordt er een nieuwe 
Hoogvliet - supermarkt geopend op de huidige locatie van de Molenhof.

Woningbouw

Er worden ongeveer 140 nieuwe woningen gebouwd. Deze woningen komen 
vooral boven de winkels. Dit zijn appartementen en woningen aan een zoge-
naamd dek bovenop de winkels, maar ook enkele woningen met hun voor-
deur op de begane grond. De twee belangrijkste doelgroepen zijn senioren 
en starters, maar er zijn ook enkele woningen voor gezinnen. Ook wat betreft 
huur- en koopwoningen en prijsklasse is er een grote diversiteit.

Parkeren

Er is meer parkeerruimte nodig in het nieuwe centrum, voor de winkels en 
voor de bewoners. Daarom komt er een ondergrondse parkeergarage onder 
het nieuwe centrum met ongeveer 460 parkeerplaatsen.

Aquaduct onder Achtervaart

Er komt een inrit van de parkeergarage via de verbrede Kerkvaart. Daarnaast 
is de voorkeur uitgesproken om de hoofdinrit te maken via een aquaduct on-
der de Achtervaart. Er komt daarmee een comfortabele entree van het cen-
trum direct vanaf de Rondweg, onder de Achtervaart door, de parkeergara-
ge in. Mocht dit niet lukken, dan is een inrit via de Stationsweg een terug-
val optie. 

Betaald parkeren

Aan het ambitieuze nieuwe centrum met een ondergrondse parkeergarage, 
een aquaduct en een aantrekkelijke uitstraling, hangt een prijskaartje dat niet 
uit de exploitatie kan worden bekostigd. Het invoeren van betaald parkeren is 
een mogelijkheid om dit op te lossen. Dit moet verder onderzocht worden. 16 
juni is dus de eerste openbare bespreking tijdens de RTG vergadering. Deze 
wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om half acht.

En nu moet de raad nog over de brug komen

College stemt in met Masterplan 
voor koopcentrum Mijdrecht
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Autobedrijf Ed van Schie 
steekt mix tennisteam in 
nieuwe kleding!
Mijdrecht - Het Vrijdagavond Ten-
nis Mix team 2 van de Ronde Ve-
nen is weer in het nieuw gestoken 
door onze Sponsor Autobedrijf Ed 
Van Schie.
Het was weer een leuke en gezellige 

competitie inmiddels zijn de laatste 
wedstrijden gespeeld en is de com-
petitie helaas weer ten einde
Met een leuke middenmoot plek 
mogen we tevreden zijn.
Op naar de volgende reeks!

De trots van TV Wilnis!
Wilnis - Afgelopen zondag 30 mei 
jl. beleefde TV Wilnis haar laatste 
competitiedag voor de weekend-
spelers. Er is bij zowel de jeugd als 
de senioren flink wat gebeurd. TV 
Wilnis kan terug zien op een bijzon-
der geslaagde competitie 2010 en is 
trots op haar leden!
Zowel Heren 2 zondag als Dames 
1 op zaterdag speelden in mooie 
teamkleding verzorgd door JEROC 
2000.  
Dames 1 op zaterdag, bestaande 
uit Jennifer vd Berg, Caroline Alto-
na, Caroline Prins, Maj Gigengack, 
Danique Bank Christa Hemelaar en 
Karin de Vink, kwam dit jaar weer uit 
in de hoofdklasse. Tot op de laatste 
speeldag was de uitslag tot promo-
tie onduidelijk. Halverwege de com-
petitie kwam het nieuws tot de da-
mes dat zij nog konden promoveren! 
Er komt in 2011 een nieuwe klasse 
bij op zaterdag, niet alleen gaat de 
nummer 1 door naar de eredivisie, 
ook maakte de nummer 2 kans op 
promotie naar een overgangsklasse! 
Al gauw werd duidelijk dat dit niet 
alleen in eigen hand zou liggen. De 
laatste speeldag moesten de dames 
van TV Wilnis met 6-0 winst afslui-
ten om kans te maken op de pro-
motie naar de overgangsklasse. Ook 
mocht een van de concurrenten dan 
maximaal 2 punten behalen en dit 
hebben zij precies gedaan. Dit bete-
kende promotie voor de dames van 
TV Wilnis. Op naar de overgangs-
klasse in 2011!
Heren 2 op de zondag, bestaande 
uit Nick de Vink, Ronald Lucassen, 
Harry de Vink, Johan van Westen-
dorp en Jeroen Weber, heeft zoals 
voorspeld gehandhaafd! Zij moes-
ten flink aan de bak in de competitie 
dit jaar, zij kwamen uit in de 5e klas-
se. Kampioenschap werd niet direct 
geambieerd, de 5e klasse is een pit-
tige klasse, maar de heren waren ie-
dere speeldag weer verrast van hun 
eigen kwaliteiten! Zij hadden een 
enkele keer een invaller nodig, maar 
hebben ook een geslaagde compe-
titie achter de rug. Met zeer sterke 
speeldagen lieten zij zien dat zij een 
echt team waren. 

Heren 1 in hoofdklasse zaterdag
Het eerste herenteam op zaterdag, 
bestaande uit Koen vd Drift, Niels 
Hemelaar, Robin Ekholm, Robert 
Elebaas en Christiaan Ettikhoven, 
heeft hun positie dit jaar weer veilig 
gesteld. De heren kwamen dit jaar 
voor het 2e jaar uit in de hoofdklas-
se, wat tal van spannende en pit-
tige partijen opleverde. Een genot 
voor het publiek en een uitdaging 
voor het team. De heren hadden 
nog kans op een promotie naar een 
overgangsklasse voor volgend jaar, 
maar hebben dit uiteindelijk niet 
gehaald. Zij hebben wel een sterke 
middenpositie weten te bereiken en 
kunnen zich dus in 2011 opmaken 

voor wederom een ware strijd in de 
hoofdklasse. 

Motion Gietvloeren trots 
op kampioenen
Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst! Dat er bij Tennisvereniging 
Wilnis veel aandacht wordt besteed 
aan de jeugd is dit jaar weer goed 
duidelijk geworden. Andere jaren 
waren er individuele jeugdteams die 
voor de competitie in het nieuw wer-
den gestoken qua kleding, dit jaar 
werden álle jeugd competitieteams 
in het nieuw gestoken! De jeugd van 
TV Wilnis was goed vertegenwoor-
digd door Motion Gietvloeren. 
Dankzij deze sponsor konden AL-
LE jeugdteams de competitie goed 
beginnen in een mooi nieuw tenue. 
Alle kinderen werden voorzien van 
een passend speelshirt en trui en zij 
waren er maar wat blij mee. Iedere 
speeldag waren zij weer te vinden in 
hun tenue. 

De prestaties van de jeugd leken af 
en toe ook wel versterkt te worden 
door deze mentale voorsprong mid-
dels de nieuwe outfit. 
De jongens tot en met 12 jaar op 
woensdag zijn kampioen gewor-
den!! De jongens waren na 7 weken 
tennissen uiteindelijk te sterk voor 
hun opponenten. Na tal van span-
nende wedstrijden was het toch 
het team van TV Wilnis wat aan het 
langste eind trok. De jongens heb-
ben alle speeldagen met dikke winst 
afgesloten en 1 met gelijkspel. Door 
hun motivatie en sportiviteit mogen 
zij zich uiteindelijk kampioen op de 
woensdagmiddag tot en met 12 jaar 
noemen!
Stan van Loon, Jelle Sangers, Noah 
Steen, Benjamin Bierman en Niels 
Schaap hebben er een feestje van 
gemaakt en hopen volgend jaar 
weer mee te mogen doen in de top-
positie in hun competitie. 

Ook de jongens tot en met 17 op 
zondag zijn dit jaar kampioen ge-
worden. Bij het team bestaande uit 
Matthijs Uytewaal, René de Haan, 
Stijn Collé, Paul Scheffer en Ange-
lo Egbers, was het tot op de laatste 
speeldag onduidelijk wie er kampi-
oen zou worden, maar de jongens 
van TV Wilnis deden wat zij moesten 
doen en sleepten de winst binnen! 
Op de laatste speeldag stonden zij 
met 1 punt voor op de nummer 2, 
Badhoevedorp, maar op zondag 30 
mei hebben zij uiteindelijk met 4-2 
gewonnen van NieuwVennep wat 
hen het kampioenschap opleverde! 
De jongens worden echter volgend 
jaar senior en kunnen dus niet meer 
promoveren bij de jeugd, maar zul-
len hun beste beentje voor moeten 
zetten tussen de mannen.
Zij hebben dit jaar echter laten zien 
dat zij dit wat tennis betreft goed 
aan kunnen!

Combi regio Amsterdam 
komt naar Vinkeveen
Vinkeveen - De Watersportvereni-
ging Vinkeveen Abcoude (WVA) or-
ganiseert op 5 en 6 juni aanstaan-
de de traditionele Combi Vinkeveen 
op de Noordplas. Deze wedstrijden 
worden georganiseerd voor jeugd 
van 6 tot 18 jaar in het kader van het 
regionale combi-klassement. Het 
evenement kent een drietal klas-
sen waarin op verschillende niveaus 
wedstrijden worden gevaren. Cen-
traal verzamelpunt is het Clubschip 
van de WVA aan Zandeiland 4.

Combi Amsterdam
De Combi tour in de regio Amster-
dam is een serie van wedstrijden bij 
zes verschillende watersportvereni-
gingen die elk een weekend wed-
strijdzeilen voor de jeugd organise-
ren. Deze verenigingen zijn Loos-
drecht, HJC Haarlem, WVA Vinke-
veen, Vlietland, Braassem en WVA 
Aalsmeer.  Na Loosdrecht en Haar-
lem is het nu weer tijd voor Vinke-
veen. De wedstrijden zijn een uitste-
kende gelegenheid om wedstrijder-
varing op te doen in een gezellige 
en ontspannen sfeer. 

Verschillende klassen in de Comi 
De wedstrijden in de Combi tour 
worden gevaren in de Optimist, de 
Splash en de RS Feva. De Optimist is 
de internationaal bekende eenmans-
klasse waarin bijna iedere zeiler be-
gint. De Splash volgt vaak daarna 
als moderne, snelle eenmansboot 
waarin naast de regionale wedstrij-
den ook in de SKON evenementen 
(georganiseerd door de klasse or-
ganisatie) ook internationale wed-
strijden gevaren worden. De Splash 
wordt door kinderen vanaf 12 jaar 
gevaren. De RS Feva is een relatief 
nieuwe klasse in het combi evene-
ment. Het is een tweemansboot en 

behoort tot de zogenaamde ‘skiffs’. 
De boot is naast het zeil uitgerust 
met een genaker, die er niet alleen 
spectaculair uitziet, maar ook voor 
veel snelheid zorgt.

WVA zeilers succesvol 
in Combi tour
In de voorgaande twee wedstrijden 
hebben de WVA zeilers bijzonder 
goed gepresteerd. 
In twee klassen waren de WVA zei-
lers nummer een en ook buiten het 
podium werd er bewonderenswaar-
dig gezeild. In de Optimist klasse B 
leverden Manus Offerman en Robin 
Becker  een zwaar gevecht in de 
optimisten topgroep. In de klasse 
C gooiden Manon van Dijk en Thijs 
Rebel hoge ogen door regelmatig 
als een van de eersten over de fi-
nish te gaan. Ook de andere zeilers 
laten in deze klasse zien dat ze veel 
leren en daardoor steeds hoger ein-
digen. In de Splash B was de WVA 
goed vertegenwoordigd met vier 
zeilers. William van der Spoel zat in 

Haarlem goed voorin met een twee-
de en twee derde plaatsen. In de RS 
Feva klasse voeren dit keer 9 bo-
ten. Op de eerste dag deden voor-
al de combinaties Jodie van Sen-
ten en Stan Heijnen en Thomas en 
Marloes Rot het goed. Alle twee de 
deelnemende WVA Feva teams be-
haalden het podium in Haarlem en 
wel plaats een en twee. Dit belooft 
dus nog heel wat spektakel voor de 
thuiswedstrijd van onze zeilers op 
de Vinkeveense Noordplas!
 
WVA breidt 
wedstrijdcoaching uit
Op het vlak van professionele be-
geleiding heeft de WVA een aan-
tal stappen ondernomen. De nieuw 
aangestelde hoofdtrainer Philip 
Kruft heeft al een aantal trainin-
gen geleid in Vinkeveen. Ook bij de 
combi’s coacht hij actief de WVA-
ers rond de wedstrijden. Dit geeft de 
zeilers een oppepper en een klank-
bord op het moment dat ze dat het 
meest nodig hebben, vlak voor en 
na de wedstrijd. Zeilers uit alle klas-
sen werden uitgedaagd om het ge-
leerde in praktijk te brengen en ze 
krijgen huiswerk mee voor de vol-
gende keer. 
Programma 5 en 6 juni
De eerste wedstrijden van deze 
combi starten op zaterdag om 11.00 
uur. Aan het einde van de dag is er 
een uitgebreide maaltijd voor de 
deelnemers, ouders en vrijwilligers. 
Het avondprogramma bestaat ook 
dit jaar weer uit een speciale voor-
stelling. Zondag starten de eerste 
wedstrijden om 10.00 uur. Het pro-
gramma eindigt rond 16.00 uur met 
de prijsuitreiking bij het Clubschip 
van de WVA.
Behalve vanaf het water zijn al-
le wedstrijden voor toeschouwers 

en ouders goed te volgen vanaf de 
zandeilanden 4 en 5 en vanaf het 
grote terras van het clubschip van 
de WVA. Ook kunnen geïnteresseer-
den hier informatie krijgen over het 
verloop van de westrijden en over 
de mogelijkheden om als (jeugd)lid 
bij de WVA te varen.

Over de WVA
De WVA is een vereniging met een 
grote regionale betekenis. Naast 
jeugdleden uit het gebied van Am-
sterdam tot Zeist en Nieuwegein 
heeft de vereniging een groot aan-
tal lokale leden die gebruik maken 
van de faciliteiten op Zandeiland 4. 
De vereniging heeft verschillende 
trainingsgroepen variërend van be-
ginners tot landelijk hoog geklas-
seerde wedstrijdzeilers bij de jeugd. 
Ook is er een jaarlijks terugkerende 
zeilcursus voor volwassenen die in 
de zomermaanden de fijne kneep-
jes van het zeilen in de vingers wil-
len krijgen en worden er onderlinge 
wedstrijden gezeild. 

BMX Noord-Holland cup 
eerste pinksterdag
Regio - Op deze prachtige pinkster-
dag meldden de rijders uit Schagen, 
Langendijk, Velsen, Baarn, Heilo en 
natuurlijk alle UWTC-ers uit de regio 
zich op de baan in Uithoorn. Het is 
altijd een hectische toestand om alle 
rijders op tijd aan de start te krijgen. 
Petje af voor de organisatie die dat 
weer vlekkeloos voor elkaar kreeg. 
In de manche’s werd weer hard ge-
streden voor een goede finaleplaats. 
Het warme weer veroorzaakte wat 
concentratieverlies waardoor er een 
aantal valpartijen waren. Gelukkig 
viel het allemaal mee en er werden 
weer pittige finales gereden. Ook nu 
haalden UWTC-ers weer veel ere-
plaatsen op de thuisbaan. Hier vol-
gen de uitslagen.
Boys 6 girls 7:a finale: 1-Ferdi Ceva-
hir 2-Bruno Soda 3-Brian Worm 4-
Milan Ritsema.
Boys 7 girls 8:a finale:2-Jochem v 
d Wijngaard 3-Max de Beij 4-Mel-
vin v d Meer 6-Daan de Bruin 7-Sem 
Knook 8-Tonko k Gunnewiek
b finale: 2-Ravi Schreurs 4-Noel Tet 
5-Seth Crezee.
Boys 8 girls 9: a finale: 3-Izar v Vliet 
6-Hidde v d Woud 7-Reno Heyser
8-Boas Overwater
b finale: 2-Luka Divkovic 3 More-
no Haans 5-Dylano Haans 8 Sjoe-
rdVerwey

Boys 9 girls 10:  a finale: 2-Donne v 
Spankeren 3-Jimmy v Woerkom 5-
Jesse v Hattem 7-Flip van Walraven
b finale:1-Yiri Plas 2-Joey v Cronen-
burg 5-Tristan Kuiper.
Boys 10 girls 11: a finale: 1-Bart v 
Bemmelen 2-Joey Nap 4-Stan v 
Diemen 6-Jurre Overwater
b finale:Davy van Kessel
Boys 11 girls 12: a finale:1-Scott 
Zethof 3-Titus Blekemolen 5-Jeno 
Vallenduuk
b finale7-Stef v Wijngaarden 8-Mike 
Treur
Boys 12 girls 13: a finale 1-Arjan 
v Bodegraven 4-Thomas v d Wijn-
gaard
b finale:7-Bas van Kuijk
Boys 13 girls 14: a finale:1-Mats de 
Bruin 2-Roberto Blom 7-Guven Ce-
vahir
B finale: 1-Jonne Metselaar 6-Tim 
van’tHart 7-Stefan Tilanus
Boys 14 girls 15: a finale: 5-Danny 
de Jong
Boys 15 girls 16: a finale: 4-Mike 
Veenhof 6-Sven Wiebes
B finale:2-Tristan v d Ham
Boys 17+ girls 17: a finale: 1-Michael 
Schekkerman 2-Mike Pieterse
Cruisers a finale:1-Kevin de Jong

Alle rijders gefeliciteerd met het be-
haalde resultaat.

Bij vertoon van dit artikel
50 cent korting
Dorpentocht aanstaande 
zondag 6 juni van start
Regio - Op zondag 6 juni 2010 or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
de 33e editie van de inmiddels over-
bekende Dorpentocht. Dit is in de 
regio dé recreatieve fietstocht voor 
het gehele gezin en de sportieve 
fietser waarvan de opbrengst ten 
goede komt van een Goed Doel. 
Het Goede Doel van dit jaar is Stich-
ting KinderWensMobiel. Stichting 
KinderWensMobiel is in 2007 op-
gericht en komt voort uit het warme 
hart van KinderThuisZorg. De me-
dewerkers van deze stichting ver-
vullen gewone wensen van en voor 
kinderen die door hun ziekte en/of 
handicap niet mobiel zijn. In Ne-
derland zijn veel kinderen afhanke-
lijk van apparatuur, zoals een moni-
tor, een infuuspomp en nierdialyse- 
en beademingsapparatuur. Met be-
hulp van een kinderambulance ver-
voert men de wenskinderen naar 
een ‘wensplek’, zoals een bezoekje 
aan de dierentuin, een pretpark, een 
dagje naar het strand of naar oma. 
Want een simpele wens kan ook bij-
zonder zijn. Deze kinderambulance 
heeft een ‘playmobiel’ look. Van bin-
nen is hij uitgevoerd met een ster-
renhemel, een cd speler en meerde-
re stoelen voor broertjes en zusjes. 
Omdat de huidige KinderWensMo-
biel verouderd is, staat een nieuwe 
ambulance hoog op de prioriteiten-
lijst. Deze ambulance staat tijdens 
de Dorpentocht op 6 juni bij één van 
de stempelposten geparkeerd. Als u 
dat wilt, dan kunt u daar persoonlijk 
kennis maken met vertegenwoordi-
gers en of ambassadeurs van Stich-
ting KinderWensMobiel en hen uw 
eventuele vragen stellen.

Twee routes
De Dorpentocht heeft dit jaar weer 
twee routes; de eerste route heeft 
vanouds een afstand van onge-
veer 55 kilometer. De andere rou-
te is korter, circa 35 kilometer en 
voor mensen die toch op een plezie-
rige en gezonde wijze een bijdrage 
aan het Goede Doel willen geven. U 
hoeft die keuze pas te maken bij de 
splitsing. Het is aan u. Let u goed op 
waar u dan start, want u kunt helaas 
niet vanuit elke startplaats kiezen 
voor de kortere afstand. De start-
posten liggen dit jaar in Aalsmeer, 
Amstelveen, Baambrugge, Kerklaan, 
Mijdrecht, Ouderkerk aan de Am-
stel, Uithoorn en Vinkeveen. Onder-
aan dit artikel en op onze website 
www.dorpentocht.nl zijn de exacte 
adressen vermeld. Amstelveen en 
Mijdrecht hebben de beste moge-
lijkheden om te parkeren voor het 
geval u er voor kiest om met de au-
to naar de start te komen. 
Behalve de acht startplaatsen zijn er 
ook twee controleposten. Bij meer-
dere posten is het mogelijk om iets 
te eten en/of te drinken of om van 
een sanitaire voorziening gebruik te 
maken. In de routebeschrijving zijn 
deze plaatsen aangeduid. Maar u 
kunt natuurlijk ook gewoon op een 
bankje of in het gras langs de route 
uw eigen lunch gebruiken. 
Op elke controle- en startplaats ont-
vangt u een stempel met een letter 
op een deelnemerskaart. De letters 
vormen samen het codewoord van 
de dag en dit woord heeft zoals al-

tijd te maken met het Goede Doel, 
Stichting KinderWensMobiel. 

Route
De Dorpentocht staat al lang be-
kend om de goede organisatie en 
brengt u langs de meest schitteren-
de plekken van de omgeving. En ie-
der jaar een nieuwe route. Laat u 
dit jaar eens verrassen door het na-
tuurgebied bij de Ouderkerkerplas, 
de dijk langs het Abcoudermeer, 
Kasteel Loenersloot, het pittoreske 
Vreeland, de slingerweggetjes langs 
de immer schitterende Vecht met z’n 
mooie landhuizen en de Vinkeveen-
se Plassen. Heel bijzonder dit jaar 
is, dat Museum De Ronde Venen in 
Vinkeveen speciaal voor de Dorpen-
tocht haar deuren opent. Op 6 juni is 
er een tijdelijke tentoonstelling over 
militair landschap, het onder wa-
ter zetten (inunderen) van grote ge-
bieden en de waterlinies Oud Hol-
landse Waterlinie en de Stelling van 
Amsterdam. Museum De Ronde Ve-
nen maakt in deze bijzondere expo-
sitie de structuren en gevolgen van 
de linies en inundatiegebieden weer 
zichtbaar en tastbaar. Tegen een 
speciale actieprijs van slechts twee 
euro kunt u een bezoek aan dit mu-
seum brengen. 
En na afloop van uw fietstocht ont-
vangt u natuurlijk het fel begeerde 
erelint. Deze fraai uitgevoerde her-
innering is uw bewijs van deelname. 
Er zijn fietsers die inmiddels 32 ver-
schillende exemplaren hebben ver-
zameld. De kosten van deelname 
zijn 4,00 (op de dag van de tocht), 
maar u betaalt slechts 3,00 als u eer-
der bij één van de bekende voorver-
koopadressen een deelnemerskaart 
aanschaft (zie onder). Nieuw dit jaar 
is, dat als u dit artikel uit de krant 
knipt en op 6 juni inlevert u € 0,50 
korting op maximaal twee deelne-
merskaarten ontvangt. Kopieën van 
het artikel zijn uiteraard niet geldig. 
De opbrengst gaat naar het Goede 
Doel van dit jaar, Stichting Kinder-
WensMobiel.

Startplaatsen: 
- Aalsmeer, (35 + 55 km) Autobedrijf 
‘Van den Berg’, Legmeerdijk 260
- Mijdrecht, (35 + 55 km) Restau-
rant ‘Meesters’, Provincialeweg 3
- Uithoorn, (35 + 55 km) Kruispunt 
Watsonweg/N 201
- Vinkeveen, (35 + 55 km) Motel 
Borger/Museum De Ronde Venen, 
Herenweg 240

Voorverkoop:
- Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-
straat 45, Aalsmeer
- Mijdrecht: Boekhandel Mondria 
BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
- Uithoorn: Van Hilten’s Kantoor-
installaties, Wilhelminakade 41/43, 
Uithoorn
Kosten:  Bij voorinschrijving zijn de 
kosten van deelname 3,00 per per-
soon
- Op de dag van de tocht kost een 
inschrijving 4,00 per persoon
- Tegen inlevering van het originele 
artikel uit de krant krijgt u op 6 juni 
0,50 korting (max. 2 kaarten)  
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. De stempelposten 
sluiten uiterlijk 18.00 uur.

Pim de Jong uit Vinkeveen 
Nederlands kampioen BMX
Regio - In het Noordoosten van het 
land werd afgelopen weekend het 
Nederlands Kampioenschap Bmx 
gereden. Een groot aantal rijders 
was vanuit heel Nederland geko-
men om in Kampen een goede eind-
stand neer te zetten. 
Voorafgaand aan de eindronde wa-
ren een drietal topcompetities, 
waarin de bmx-rijders zich konden 
kwalificeren voor het Nederlands 
kampioenschap. 
Het weer van afgelopen weekend 
in Kampen was regenachtig, en de 
bmx baan was hierdoor glad gewor-
den en lastig te berijden. 
Maar Pim de Jong wist zich toch 
door de eerste drie manches heen 
te krijgen. Hij rijd in de catego-
rie jongens 15/16 jaar, wat ook wel 
`nieuwelingen´genoemd wordt. 
Er worden voorafgaand aan de kwart 
finale drie manches gereden waarin 

de eerste vier rijders die over de fi-
nish komen door gaan naar de vol-
gende race. Pim zat goed in zijn vel 
tijdens de wedstrijd, en reed fout-
loos de kwart- en halve finale door. 
Na de pauze tussen de halve fina-
le en de finale kwamen de zenuwen 
op. Omdat Pim zich als tweede had 
gekwalificeerd tijdens de topcompe-
tities, was er een grote kans dat hij 
zijn tegenstanders tijdens deze fina-
le achter zich kon laten. Pim startte 
de race uitstekend en lag op kop. 
Maar naarmate de rijders dichter-
bij de finish kwamen werd Pim op 
de voet achtervolgd door zijn tegen-
stander. Een foto finish heeft uitein-
delijk uitgewezen dat Pim de Jong 
de titel Nederlands Kampioen ver-
diend heeft. 
Zijn eerste Nederlandse titel in zijn 
Bmx carrière, en hopelijk volgen er 
nog meer. 
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Kids Julianaschool genieten 
tijdens schoolsportdag
Wilnis - Afgelopen vrijdag was het 
genieten op de velden van CSW. De 
Kon. Julianaschool had haar jaarlijk-
se schoolsportdag. De jongste kin-
deren vermaakten zich met allerlei 
spelletjes, zoals zaklopen, blikgooi-
en en kruiwagenrace.

De groepen 3 t/m 8 haalden hun 
punten bij elkaar voor hun diploma 
met o.a. kogelstoten en hardlopen. 

Na afloop was er een broodje knak-
worst en kregen ze een appel of een 
banaan.

Een tiende plaats voor
motorcoureur Kervin Bos
De Ronde Venen - Van der Heijden 
motors Racingteam coureur Kervin 
Bos luisterde zijn debuut, als vaste 
rijder in het IDM circuit, op de Nür-
burgring op met een uitstekende 
tiende plaats tijdens een verregen-
de race op het beroemde circuit in 
de Duitse Eiffel. De uitslag had nog 
veel mooier kunnen zijn als Kervin 
niet direct na de start van achteren 
was aangetikt waardoor hij buiten 
de baan kwam en achteraan weer 
moest aansluiten.
Dit alles gebeurde direct na de eer-
ste start van de race welke vervol-
gens in de vijfde ronde met een ro-
de vlag werd onderbroken. Het re-
gende pijpenstelen en dat maakte 
het voor de coureurs zeker niet ge-
makkelijk. Bij de herstart moest Ker-
vin vertrekken vanaf een 34e plaats 
om vervolgens van achteruit als een 
speer naar voren te rijden en de eer-
ste ronde al in de top twintig door 
te komen. De volgende ronden wor-
stelde hij zich door het gehele mid-
denveld om na een rondje of vijf de 
zevende plaats in te nemen. Het gat 
met de top zes, met daarbij Ray-
mond Schouten, was op de baan, op 
dat moment aanzienlijk.
Kervin bleef de Yamaha R6 echter in 
een strak tempo over de natte baan 
sturen en liep zienderogen in op de 
voor hem rijdende coureurs. Met 
rondetijden die gelijk lagen aan de 
mannen direct achter de kop werd 
het gaatje met de voor hem rijden-
de Patrick Vostarek en Raymond 
Schouten verkleind en in de voor-
laatste ronde werd de zesde plaats 
overgenomen van Vostarek. Het 
gaatje met Schouten werd in de res-
terende anderhalve ronde nog na-
genoeg gedicht maar het lukte Ker-
vin net niet zijn grote Nederlandse 
rivaal nog te verschalken.
Omdat de totaaltijden van het eerste 
en tweede deel bij elkaar opgeteld 
werden resteerde uiteindelijk een 
tiende plaats overall, iets wat na het 
voorval in de eerste ronde niet meer 
voor mogelijk werd gehouden.

Tevreden
Kervin keek dan ook wederom su-
pertevreden terug op dit weekend.
“De competitie is hier in de breedte 
een stuk sterker dan in Nederland 
en daar leer je ontzettend veel van. 
De Yamaha ging als een speer en 
we hadden vandaag een super set-
up voor in de regen. Ook op de dro-
ge baan heb ik echter laten zien in 
de top 10 mee te kunnen doen. We 
misten hier een zogenaamde qua-
lifiër achterband waardoor ik in de 
startopstelling wat verder naar ach-
teren (P13) stond dan nodig maar 
dat is een les voor de volgende wed-
strijd op de Sachsenring. Ik kijk niet 
echt naar die tiende plaats maar 
meer naar hoe ik het tweede deel 
heb gereden en dan weet ik dat ik 
bij de top vijf had kunnen zitten en 
dat geeft een supergevoel.”
Ook het gezicht van Gerard Rike 
vertoonde een dikke glimlach:

“Dit doen niet veel coureurs Kervin 
na. Van een 34e naar een 6e plaats 
komen gereden is gewoon een su-
perprestatie. Natuurlijk is het jam-
mer van die in het eerste deel ver-
loren twintig seconden maar de vol-
wassen manier waarop Kervin daar 
mee om is gegaan tonen aan dat hij 
niet alleen snel is maar ook men-
taal een flink stuk sterker is gewor-
den. Iets wat wij intern al wel wisten 
maar het is super als hij dat ook aan 
de buitenwereld toont“, aldus de 
duidelijk trotse technische man die 
samen met kompaan Karl van Til-
burg de motor en het rijwielgedeelte 
weer perfect voor elkaar hadden.
Na een weekend rust volgt in het 
weekend van 12 en 13 juni weer een 
ONK wedstrijd op het circuit van 
Assen, een weekend later gevolgd 
door de volgende IDM race op de 
Sachsenring, gelegen in de buurt 
van Chemnitz. Daarna volgt in het 
laatste juni weekend in het bijpro-
gramma van de 80ste Dutch TT we-
derom een ONK race op het circuit 
van Assen.

Volleybalgenot tijdens het 
Assuline Turfstekerstoernooi
Vinkeveen - Zondag 30 mei werd 
het 22e Assuline Turfstekertoer-
nooi gespeeld, georganiseerd door 
volleybalvereniging Atalante. Ruim 
26 teams hadden zich ingeschre-
ven voor het toernooi, en deze be-
gonnen zondagmorgen met droog 
weer aan de eerste wedstrijden. Al-
le teams speelden ongeveer 6 wed-
strijden, onderbroken door een half 
uurtje regen rond het middaguur. Er 
werd gestreden om twee wisseltro-
feeën: een voor het recreantentoer-

nooi en een voor het superrecrean-
tentoernooi. De ruim 200 deelne-
mers speelden soms voor de leut en 
soms fanatiek de ballen over het net. 
Net voordat een stevige regenbui de 
volleybalvelden bereikte kon de ba-
lans worden opgemaakt. De eerste 
prijzen gingen dit jaar naar de teams 
“Super de Boer” en “Stoofpotje”. Alle 
teams trokken tevreden huiswaarts 
en velen beloofden in 2011 weer 
present te zijn bij het 23e Assuline 
Turfstekerstoernooi.

Atlantis 2 is nog één punt 
verwijderd van het 
kampioenschap
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 haar op één na 
laatste wedstrijd van dit seizoen. Het 
team is hard op weg naar het kam-
pioenschap. Er werd deze zaterdag 
gespeeld tegen Oranje Nassau 3. 
De uitwedstrijd tegen Oranje Nas-
sau was overtuigend door Atlantis 
gewonnen met 5 – 10. 
 
Atlantis begon scherp aan de wed-
strijd. Het eerste aanvalsvak zorg-
de ervoor dat Atlantis na acht minu-
ten spelen voorstond met 2–0 door 
een afstandsschot en een mooie 
doorloopbal. Het tweede aanvalsvak 
had wat meer moeite om de korf te 
vinden. Er werden veel plaatsfou-
ten gemaakt en te haastig tot een 
schot gekomen. Toch wist dit vak 
uiteindelijk te scoren. Met uiteinde-
lijk een stand van 4-2 in het voor-
deel van Atlantis gingen de beide 
teams de rust in. Er werd niet slecht 
gespeeld, maar de afronding liet te 
wensen over. Coach Petra Taal gaf 
het team in de rust een peptalk. De-
ze peptalk had geholpen. Na twee 
minuten spelen wist Atlantis het gat 
groter te maken tot drie doelpun-
ten verschil door een schitterend af-
standsschot. Oranje Nassau gaf hier 
antwoord op om het verschil weer 
tot twee doelpunten terug te bren-
gen. Atlantis kwam steeds beter in 
de wedstrijd. Na negen minuten 
spelen in de tweede helft stond het 
team voor met 7–3. Het leek erop 
dat Atlantis het met deze stand niet 
meer zou weggeven. Het vak dat in 
de eerste helft moeite had met sco-
ren, had het in de tweede helft weer 
lastig. Er werden goede aanvallen 
opgezet en er werd hard geknokt, 
maar de bal wilde er maar niet in. 
Spelers in het verdedigingsvak de-
den het heel goed. Twintig minuten 
lang zorgden ze ervoor dat Oranje 

Nassau niet tot scoren kon komen. 
Na deze periode kwam Oranje Nas-
sau toch nog terug tot 7–5. Onder-
tussen was Jeroen Korver in het veld 
gebracht voor Peter van der Wel. At-
lantis bleef er voor vechten, de stand 
bleef onveranderd. Janneke van 
Ginkel kwam erin voor Natasja Kor-
ver. Laatstgenoemde kreeg applaus 
van het publiek en de spelers omdat 
dit haar laatste wedstrijd was. Hier-
na Atlantis verslapte iets, waardoor 
Oranje Nassau haar kans greep om 
te scoren en zo was het verschil nog 
maar één punt. Een spannende slot-
fase volgde, Oranje Nassau rook dat 
er misschien nog een punt uit de 
wedstrijd te slepen was. Atlantis liet 
dit echter niet gebeuren en maakte 
twee minuten voor het einde de be-
vrijdende 8–6. Oranje Nassau pro-
beerde het nog een keer en maakte 
er 8–7 van. De wedstrijd werd pro-
fessioneel door Atlantis uitgespeeld, 
wat resulteerde in een benauwde 8-
7 overwinning, maar de punten wa-
ren binnen.
Het was nog een half uur wachten 
of het door Rabobank gesponsorde 
Atlantis 2 al kampioen was. Concur-
rent VZOD speelde een half uur la-
ter tegen Triaz. Bij verlies of gelijk-
spel van VZOD was Atlantis kampi-
oen. VZOD wilde het Atlantis niet te 
makkelijk maken en heeft van Triaz 
gewonnen. 

Aankomende zaterdag 5 juni speelt 
Atlantis 2 om 14.00 uur haar kam-
pioenswedstrijd uit tegen SDO 2 in 
Hillegom. Atlantis heeft aan een ge-
lijkspel voldoende om kampioen te 
worden. Er gaat uiteraard gestreden 
worden voor de winst! Bij een kam-
pioenswedstrijd hoort natuurlijk veel 
publiek. Dus komt allen naar sport-
park de Zanderij in Hillegom om At-
lantis 2 naar het kampioenschap te 
leiden!

De Vinken moet het 
afleggen tegen Zwaluwen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
29 mei speelde De Vinken 1 tegen 
Zwaluwen 1 in het verre Zevenaar. 
Voor de Vinkeveners staat er niets 
meer op het spel, terwijl de Zwa-
luwen dicht bij het kampioenschap 
zit bij winst op De Vinken. Het was 
een zeer matige eerste helft, waar-
bij De Vinken op alle terreinen te-
kortkwam. Na een 7-2 ruststand 
werd in de tweede helft de rebound 
een stuk beter verzorgd en kwam 
er meer Vinkeveense felheid in het 
spel. Zwaluwen liep halverwege de 
tweede helft uit en bracht de eind-
stand tot 17-10.

Met nog twee wedstrijden in het 
vooruitzicht staat er voor het eerste 
team van De Vinken niets meer op 
het spel. Door vrijuit te korfballen en 
met goede trainingen achter de rug 
werd er gehoopt op een stunt. De 
thuiswedstrijd werd maar ternau-
wernood gewonnen met 15-17 door 
de Zevenaren. 

Met een overvloed aan zon be-
gonnen Charita Hazeleger, Helene 
Kroon, Kelvin Hoogeboom en Rudy 
Oussoren in de aanval. De defensie 
werd vertegenwoordigd door Maris-
ka Meulstee, Silvia van Dulken, Pe-
ter Kooijman en Peter Koeleman.
Vanaf de eerste minuten losten de 
heren van Zwaluwen al een aantal 
gevaarlijke schoten. Met een schot 
en een dubieuze strafworp, na een 
overtreding van het hinderen bij een 
vrije bal, kwam Zwaluwen op voor-
sprong. De andere Vinkenaanval 
verzorgde goede kansen, waaron-
der een kansje van Silvia. Na de 3-0 
maakte Peter Koeleman handig ge-
bruik van het blok en scoorde een 
wegtrekbal. Met name door het te 
weinig bewegen had De Vinken veel 
last van eenschotsaanvallen. De Ze-
venaarders konden vaak zakken en 
wegketsende ballen onderschep-
pen. Aanvallend speelde Zwalu-
wen de juiste personen uit voor het 
schot, waardoor de Vinkeveners niet 
konden zakken. Iets wat normaal 
een sterk punt is voor het team van 
Siemko Sok. De tweede Vinkentref-
fer was dezelfde actie om het blok, 

maar kwam nu uit handen van Peter 
Kooijman. Met een 7-2 ruststand.

Tweede helft
In de eerste Vinkenaanval van de 
tweede helft stond Kelvin zeer sterk 
in de rebound met Charita. Maar 
liefst acht schoten werden afge-
vangen, waarna Rudy het negen-
de schot door de korf zag vallen. 
Na de vakwissel bleef het antwoord 
nog geen 30 seconden uit. Geluk-
kig kon Silvia ook haar kansje ver-
zilveren door handig gebruik te ma-
ken van een blok, verzorgd door Pe-
ter Kooijman. 
Deze positieve lijn bleef De Vinken 
doorzetten. Mariska en Silvia kon-
den met behulp van de zakkende 
Peter’s veel ballen onderscheppen. 
Met een tweede insnij, verzorgd 
door Charita en Helene, kon Ru-
dy een doorloopbal scoren. De tus-
senstand was 8-5 en de spanning 
kwam terug in de wedstrijd. Na een 
tegentreffer was Mariska succesvol 
met een vrije bal. 

Dit was ook de laatste keer dat de 
Vinkeveners dicht bij de aansluiting 
zaten. Zwaluwen beschikte over 
meer scorend vermogen en scoorde 
binnen twaalf minuten 5 keer, terwijl 
de Vinkenteller op 6 bleef staan. Na 
een afstandsschot kon Charita, van-
uit de vang, een kort kansje achter 
de korf benutten en ook Peter Kooij-
man was succesvol met zijn schot. 
Het was positief dat De Vinken ook 
in de eindfase volle inzet toonde. 
Dit was aan de harde duels en aan 
de vele reacties van beide teams te 
zien en te horen. Na de 16-8 kon-
den Kelvin en Rudy snel achter el-
kaar van afstand scoren. In de laat-
ste minuut werd het Zwaluwse pu-
bliek getrakteerd op een fraaie tref-
fer van afstand. 

Met een eindstand van 17-10 speelt 
De Vinken volgende week de laatste 
wedstrijd tegen Atalante 1. Ook zal 
Siemko Sok na twee jaar afscheid 
nemen als trainer en coach van het 
vlaggenschip. De wedstrijd zal om 
15.30 uur aanvangen in sportpark 
De Molmhoek.

Aanstaande vrijdag prijsklaver-
jassen in Café De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 4 juni aan-
staande is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel. 
0297-263562.
U dient om 20.00 uur aanwezig te 
zijn. Uiterlijk om 20.15 uur wordt ge-
start met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er worden viermaal zestien 
giffies gespeeld, de punten worden 
bij elkaar opgeteld, en de winnaar of 
winnares is bekend.

Tombola
Ook is er 0deze avond een grote 
tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond:
1 Nico v.d. Meer  7210 punten 
2 Jan Houtkamp  6892 punten
3 Corry van Bemmelen 6779 punten
4 Dies Bouterse 6741 punten
5 Ria v.d. Laan 6719 punten

De poedelprijs was deze avond voor    
nieuwkomer Lawrence met 5138 
punten.

Noteer vast de volgende prijsklaver-
jasavonden tot aan de vakanties in 
uw agenda:
4 en 18 juni en 9 juli a.s. .

Interne competitie jeugd
Tennis Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Op dinsdag 18 mei 
vond de aftrap plaats van de inter-
ne competitie voor de TVM junio-
ren. Deze competitie is met name 
bedoeld voor de kinderen met wei-
nig tot geen wedstrijdervaring. Door 
veel korte wedstrijdjes te spelen te-
gen jongens en meisjes van gelijk 
niveau leren zij niet alleen beter te 
tennissen, maar ook hoe de telling 
werkt. Daarnaast is het natuurlijk 
vooral heel gezellig!

Zo’n 40 kinderen zetten hun bes-
te beentje voor op de baan, onder 

grote belangstelling van ouders, 
opa’s en oma’s en broers en zussen. 
Er werd zowel op het miniveld, op 
driekwart veld en op groot veld ge-
speeld. Met name de jongsten had-
den nog wat hulp nodig bij de tel-
ling, maar na een aantal wedstrijd-
dagen zullen ook zij dit zelf kun-
nen. Voor de kinderen is de inter-
ne jeugdcompetitie een leuke ma-
nier om in wedstrijdverband te le-
ren tennissen en zo ervaring op te 
doen. De interne jeugdcompetitie 
vindt ook de komende dinsdagmid-
dagen nog plaats. 

Kevin Regelink van ‘Nooit 
Gedacht’ tekent contract 
bij marathonploeg
Wilnis - Kevin Regelink, lid van IJs-
club Nooit Gedacht uit Wilnis, rijdt 
volgend seizoen schaatsmarathons 
bij de eerste divisie van de landelij-
ke competitie. Door de goede resul-
taten aan het einde van het afgelo-
pen seizoen heeft hij een startnum-
mer gekregen. Na veel zoekwerk en 
op aanbeveling van zijn nieuwe trai-
ners heeft Kevin een contract ge-

kregen bij marathon team Marino/
Goesting. Marino staat voor mara-
thonrijders in opleiding en Goesting 
is de sponsor die sportevenemen-
ten organiseert. Samen met Kevin 
zit Mijdrechtenaar Martijn de Groot 
ook in die ploeg, al voor het derde 
jaar. Iedereen is erg benieuwd hoe 
de ploeg het volgende seizoen gaat 
doen op het ijs.

Het IJsselmeer rond met 
fietsclub De Merel?
De Ronde Venen - Altijd al eens 
een Rondje IJsselmeer willen doen? 
Maar niet in je eentje? Fiets dan op 
zaterdag 12 juni mee met TTC De 
Merel.
De start is bij Café De Schans aan 
de Uitweg 1 in Vinkeveen. Er wordt  
om halfzes, bij het krieken van de 
dag, gestart. Bij Amsterdam gaan de 
fietsers de Schellingwouderbruggen 
over en langs knusse IJsselmeer-
dorpjes zoals Volendam, Monnicken-
dam en Schardam naar Hoorn. Via 
rechte Noord-Hollandse wegen ko-
men ze bij Den Oever, bij de Afsluit-
dijk. Hopelijk komt de wind uit het 
westen en hebben ze die op de Af-
sluitdijk lekker in de rug. In Friesland 
volgen ze een mooie route naar Lem-
mer, waarna het fietsgezelschap de 
Noordoostpolder induikt. Via de Ke-
telbrug komen ze in Flevoland. Langs 
Lelystad en Almere via de Hollandse 
Brug bij Muiderberg. En ze rijden het 
laatste stukje terug naar Vinkeveen.
De afstand van dit Rondje IJsselmeer 
bedraagt 315 kilometer.
De rit wordt begeleid door ervaren 
IJsselmeerrijders. Achter hun sterke 
ruggen kun je lekker uit de wind zit-

ten. Maar wat let je om zelf ook af en 
toe de kop over te nemen?
Onderweg zijn er enkele stopplaat-
sen. Op de route is ook een volgwa-
gen aanwezig. Mocht je onverhoopt 
niet verder kunnen rijden, dan stap je 
gewoon in de volgwagen. In de volg-
wagen is ook reservemateriaal en re-
paratiemateriaal aanwezig. Je kunt 
natuurlijk ook wat spullen voor on-
derweg (reservekleding, eten, drin-
ken) met de volgwagen meegeven.
De verwachting is ’s avonds tussen 
19.00 en 20.00 uur weer in Vinkeveen 
te zijn.
Ook niet-leden van TTC De Merel zijn 
welkom om mee te fietsen. Het is wel 
prettig als je dat vooraf even meldt. 
Dat kan via 
info@ttcdemerel.nl . 
Of via 06-21831714.
Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Graag wat eerder komen 
omdat wel je gegevens genoteerd 
dienen te worden (voor het geval 
dat). Maar als je je niet vooraf hebt 
ingeschreven, mag je ook ‘s ochtends 
gewoon naar de start komen. Wel op 
tijd komen, want er zal om precies 
om halfzes vertrokken worden.
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Dansshow Nicole komend 
weekend in Mijdrecht
Mijdrecht - Komend weekend is het 
weer zover... alle leerlingen van Jazz 
& Showballet Nicole zullen weer een 
spetterende dansshow gaan neer-
zetten! Op 5 en 6 juni zal sporthal de 
Phoenix in Mijdrecht geheel omge-
toverd zijn tot een waanzinnig dans-
theater. Ruim 550 enthousiaste leer-
lingen zullen in de meest prach-
tige kostuums laten zien wat ze 
het afgelopen seizoen hebben ge-
leerd. Van klein tot groot, van jong 
tot oud, iedereen doet gezellig mee! 
Het showballet zal de show starten 

met een spectaculaire opening, ge-
volgd door musicals zoals Joseph, 
een heerlijk zomerse Latin-med-
ley en alle hits van afgelopen jaar. 
De allerkleinsten zullen dansen op 
hits van K3 en ook mag dit jaar een 
Michael Jackson medley natuurlijk 
niet ontbreken. Er is zoals elk jaar 
dus weer een gevarieerd program-
ma met veel afwisselende choreo-
grafieën en kostuums.
Wegens groot succes zal, even-
als vorig jaar, de dansshow weer 
in sporthal de Phoenix in Mijdrecht 

plaatsvinden. De voorstellingen zijn 
op zaterdag 5 juni, aanvang 19.30 
uur (zaal open 19.00 uur) en op zon-
dag 6 juni, aanvang 13.00 uur (zaal 
open 12.30 uur). De zaterdagshow 
is uitverkocht, maar voor zondag 
zijn nog enkele kaarten te verkrij-
gen. De kaarten worden verkocht 
bij sponsors Backstage Hairfashion 
en Café Het Rechthuis. De Rabo-
bank is de hoofdsponsor van Jazz & 
Showballet Nicole en zal wederom 
een mooie bijdrage leveren aan de-
ze dansshow.

Speeddaten tijdens Open 
Huizen Route
De Ronde Venen - “Een bezichti-
ging van een huis duurt best lang. 
Voordat je een huis helemaal gezien 
hebt en de toelichting per kamer 
hebt gehoord, ben je zo een half 
uur verder. Terwijl je soms echt bin-
nen vijf minuten al ziet dat het huis 
helemaal niet is wat je zoekt. Maar 
om dan meteen weer om te draai-
en vinden we ook zo vervelend voor 
de eigenaar of de makelaar. Eerlijk 
gezegd is dat de reden waarom we 
het liefst huizen bekijken tijdens de 
Open Huizen Route. Er is geen ma-
kelaar bij. De eigenaar weet boven-
dien dat het juist de bedoeling is 
dat het kort en krachtig moet zijn. 
Een echte “speeddate” met een huis 
dus.” 
Een huizenzoeker spreekt. Ze is op 
zoek naar een nieuw huis, maar 
weet nog niet goed wat ze wil. Daar-
om bekijkt ze zoveel mogelijk hui-
zen. Aanstaande zaterdag 5 juni or-
ganiseren de ERA-makelaars in Ne-
derland alweer de tweede landelij-
ke Open Huizen Route in het land. 
Speeddaten betekent in een paar 
minuten kijken of je iets of iemand 
aantrekkelijk genoeg vindt om de 
kennismaking voort te zetten. 
ERA-makelaar Jan-Willem van der 
Helm blikt vooruit: “Dat is dan ook 
wat het publiek zo plezierig vindt 

aan deze actie. Veel mensen weten 
niet precies wat ze willen. Door veel 
te kijken ontdek je je woonwensen. 
Bovendien krijg je veel ideeën die je 
in je volgende huis kunt uitvoeren. 
En een nieuw huis op internet uit-
zoeken werkt niet. Je moet de om-
geving zien, horen, ruiken, er rond-
rijden en sfeer proeven. Kijkers kun-
nen terecht tussen 11.00 en 15.00 
uur. Ze hebben dus eigenlijk niet 
zoveel tijd. Op deze manier kunnen 
huizenzoekers zoveel mogelijk hui-
zen bekijken. Zit er een huis bij dat 
goed voelt, dan maken mensen een 
vervolgafspraak, maar dan wel met 
de verkopende ERA-makelaar. Op 
een rustiger tijdstip op een andere 
dag komen ze dan terug voor een 
uitgebreide bezichtiging. Dan vindt 
men het juist fijn dat er meer tijd is, 
want dan weet men van tevoren dat 
het huis de tijd waard is.”
Waarom is de ERA Open Huizen 
Route zo populair? Jan-Willem van 
der Helm: “Een behoorlijk aantal kij-
kers komt van buiten deze regio. Wij 
zijn op internet makkelijker te vin-
den dan een lokale makelaar die 
soms ook een kijkroute organiseert. 
De naam ERA kent iedereen, dus ie-
dereen komt kijken op   
www.era.nl naar adressen. Adres-
sen van deelnemers bij niet-ERA-

makelaars worden dan natuurlijk 
niet gevonden.”
ERA-makelaars organiseren een 
aantal keren per jaar een landelijke 
Open Huizen Route. Alle ERA-ma-
kelaars zijn ook aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging van Make-
laars (NVM). Er zijn in Nederland en 
België 225 ERA-makelaars, maar in 
totaal zijn er 2600 ERA-makelaars in 
bijna 50 landen.
U vindt ERA Makelaardij Van der 
Helm aan de Herenweg 46 te Wilnis, 
telefoonnummer 0297-591996.

Van Kouwen nu ook Opel 
dealer in Hoofddorp
Regio - De Van Kouwen Automo-
tive groep is met ingang van 1 ju-
li de nieuwe Opel-dealer in Hoofd-
dorp. Het bedrijf zal Opels gaan 
verkopen en onderhouden vanuit 
het pand aan de Sonderholm waar 
voorheen Het Motorhuis zat.

Voor Van Kouwen is het de zeven-
de dealervestiging. Frank Vaneman, 
directeur van Van Kouwen, is ver-
heugd over de uitbreiding: “In deze 
vestiging gaan wij Opel vertegen-
woordigen met zowel een verkoop- 
als after salesafdeling. Een primeur 
voor de Van Kouwen Automotive 
Groep is dat wij het aangrenzende 
benzinestation ook gaan runnen. 

Op dit moment vertegenwoordigt 
het Motorhuis vanuit dit pand Opel 
alleen met after sales. Opel Neder-
land had graag weer een dealer in 
Hoofddorp die het complete pakket 
leverde. Toen wij die kans kregen 
om dit te doen vanuit de voor Opel 
al jaren bekende vestiging, hebben 
we die met beide handen aangegre-
pen. Hoofddorp is immers een regio 
waar de groei flink inzit, ca. 65.000 
inwoners en meer dan 8600 bedrij-
ven, en het sluit mooi aan op ons 
huidige verzorgingsgebied.” 

Van Kouwen start in Hoofddorp met 
enkele ervaren Opel medewerkers 
aangevuld met nieuwe monteurs 

en zal de komende weken hiervoor 
op haar website www.vankouwen.nl 
vacatures plaatsen. Ook zullen er in 
de maand juli diverse openingsaan-
biedingen zijn en krijgen de huidi-
ge klanten van Van Kouwen en de 
Opel rijders in Hoofddorp de kans 
om kennis te maken van het nieu-
we bedrijf.
Van Kouwen nam eind vorig jaar 
het bedrijf Fiat-dealer Vermeij over 
en opende een Kia, Alfa Romeo en 
Abarth-dealervestiging in Amster-
dam-Zuidoost. Hoofddorp inbegre-
pen telt het bedrijf nu zeven vesti-
gingen. Het nieuwe bedrijf van Van 
Kouwen is gevestigd op het adres 
Sonderholm 164 in Hoofddorp.

Nieuw... bakker Leonard wordt bakkerij de Kruyf

Deze week veel 
openingsaanbiedingen
De Ronde Venen – Sinds enkele 
weken zijn de drie zaken van bakker 
Leonard officieel overgenomen door 
bakkerij de Kruyf uit Nieuwkoop. 
Ambachtsbakker de Kruyf heeft al 
drie zaken, waarvan 2 in Nieuwkoop 
en 1 in Zevenhoven en nu dan  ook 
1 in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.. 
De Kruyf is een echte bakkersfami-
lie. Ze begonnen in 1939 met een 
bakkerij in Hazerswoude en ver-
huisden later naar Zevenhoven. Mo-
menteel is de derde generatie aan 
de beurt, Peter de Kruyf gaat de drie 
bedrijven in De Ronde Venen leiden, 
maar zijn ouders zitten ook nog in 
het bedrijf.
Peter werkte al ruim acht jaar bij Le-
onard en toen Leonard naar Ameri-
ka vertrok draaide alle drie de be-
drijven al op Peter. Toen bleek dat 
Leonard zijn draai in Amerika had 
gevonden en niet voornemens was 
om nog terug te komen, vond Pe-
ter het tijd worden dat hij en zijn ou-
ders de drie bedrijven maar moes-
ten overnemen en zo geschiedde.

Veranderingen
Op de vraag of er veel zal verande-
ren in het bedrijf antwoordt Peter 
dat het assortiment wat wordt aan-
gepast, “maar verder blijft het het-
zelfde. Hetzelfde personeel, dezelf-
de bakker. Alleen komen er meer 

donkere soorten brood in het as-
sortiment. Zo hebben we ook bij-
voorbeeld ‘Polderbrood’. Dat is een 
broodsoort dat het zogeheten ‘kies 
bewust‘ logo mag voeren. 
Maar ook hebben we bijvoorbeeld 
minigebak. Kleinere porties, maar 
net zo lekker. Vooral prettig voor hen 
die op hun gewicht willen letten. 

Verhuisd
Wat ook veranderd is, dat de ban-

ketbakkerij, die tot voor kort bij de 
zaak in winkelcentrum de Passage 
gevestigd was, nu verhuisd is naar 
Wilnis. De zaak in de Passage is de 
afgelopen weken dan ook totaal 
verbouwd en is maandag jl. weer 
heropend. Het ziet er prachtig uit. 
Tot en met zaterdag zijn er nog di-
verse feestelijke aanbiedingen, is er 
een kleurwedstrijd, enz. Elke week is 
er een speciale aanbieding die u in 
deze krant kunt terugvinden.

Blijdrecht kan dicht, want...

Meester Coen heeft zijn 
verjaardag gevierd!
Mijdrecht - Zoals steeds de laat-
ste jaren vierde meester Coen van 
de Hoeksteen zijn verjaardag in het 
zwembad Blijdrecht. De groepen 3 
t/m 8 werden afgelopen donderdag 
in het zwembad verwacht. Daar kon-
den ze de hele middag lekker spe-
len en ravotten (samen met meester 

Coen). Dikke pret natuurlijk, vooral 
omdat er na het zwemmen ook nog 
een heerlijk ijsje voor iedereen was. 
Het was weer een heel leuke mid-
dag waar de kinderen van de Hoek-
steen met plezier op terug zullen kij-
ken. Of dat volgend jaar weer kan, 
dat hangt van het nieuwe zwembad 

af. Blijdrecht is vanaf 1 juni geslo-
ten. 

Op deze manier willen de leiding 
en alle kinderen van de Hoeksteen 
Fransien, Martin en Henk bedanken 
voor de leuke en leerzame uren die 
zij bij hen hebben doorgebracht.


