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KORT NIEUWS:

Openstaande 
boetes
Amstelhoek - De politie heeft 
op woensdag 22 mei op twee 
plaatsen een scootercontro-
le gehouden. Eén scooterrij-
der bleek nog meerdere boetes 
open te hebben staan. 
Van 13.30 uur tot 17.00 uur werd 
gecontroleerd op de Mijdrecht-
se Zuwe in Amstelhoek en van 
18.00 uur tot 20.00 uur op de 
Rondweg in Mijdrecht. In to-
taal brachten motoragenten 68 
brom- en snorfi etsen naar de 
controleplaatsen. Bij 54 van hen 
was alles in orde, aan de overi-
ge veertien bestuurders werden 
25 bekeuringen uitgereikt. De 
agenten bekeurden onder an-
dere voor: scooter is opgevoerd, 
gladde banden, onverzekerd, 
slechte remmen en geen spie-
gel. Een 36-jarige scooterrijder 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats bleek nog voor ruim dui-
zend euro aan boetes in combi-
natie met zes keer zeven dagen 
gijzeling open te hebben staan. 
Hij kon de boetes niet beta-
len, is aangehouden en zal dus 
voorlopig vastzitten.
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JEANSACTIE
VRIJDAG 31 MEI, ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 JUNI

ZONDAG GEOPEND 

G-STAR / PALL MALL / ONLY 
CARS / PETROL / LTB / LEVI’S  CARS 

TAFEL 1

JEANS 
79,95 T/M 149,95 20.-2E JEANS

VOOR

59.-

TAFEL 2

JEANS 
59,95 T/M  99,95 10.-2E JEANS

VOOR

49.-

OP DE HELE COLLECTIE EXTRA KORTINGEN
KIDSACTIE 20/40/60%

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk
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✆	06-53847419
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De wethouders Levi, Levenbach en Schouten (midden v.l.n.r.) zijn de eersten die de provinciegrens onder de Amstel 
zijn gepasseerd

Aquaduct bij Amstelhoek 
bereikt nieuwe mijlpaal
Tunnelbuis oost en west met elkaar verbonden
Uithoorn/Amstelhoek - Donder-
dag beleefden de bouwers van het 
aquaduct bij Amstelhoek een nieu-
we mijlpaal. Op die dag werden de 
beide tunneldelen, te weten de oos-
telijke toegang in De Ronde Venen, 
provincie Utrecht en het westelijk 
stuk in Uithoorn, provincie Noord-
Holland, met elkaar verbonden. Dat 
gebeurde door het wegbranden van 
een deel van de tussenwand (kop-
schot) halverwege in de tunnel on-

der de Amstel. Die scheidde beide 
delen van elkaar totdat de bouw van 
het westelijke deel ervan aansloot 
op het oostelijke deel. Dit laatste 
verkeert in een verdere staat van af-
bouw omdat met dit deel in 2011 in 
De Ronde Venen reeds is begonnen 
met de aanleg. Het (symbolisch) ver-
wijderen van een klein deel uit het 
kopschot door dit los te branden zou 
in beginsel als openingshandeling 
worden verricht door drie wethou-

ders uit de betrokken drie gemeen-
ten waarvoor het aquaduct van gro-
te betekenis is. Dat waren de heren 
John Levi (Amstelveen), Maarten Le-
venbach (Uithoorn) en Cees Schou-
ten (De Ronde Venen). Maar zonder 
beschermende kleding vonden de 
projectleiders namens de Provincie 
Noord-Holland en Bouwcombina-
tie KWS/Van Hattum en Blankevoort 
dat toch wat al te riskant.
Vervolg elders in de krant

Henneppand 
gesloten
Vinkeveen - In opdracht van 
burgemeester Divendal is op 
dinsdag 21 mei een pand aan 
de Vinkenkade (Buitenborgh) 
in Vinkeveen voor drie maan-
den gesloten. In het pand is 
een hennepkwekerij aange-
troffen. Uit onderzoek en de 
hoeveelheid aangetroffen hen-
nepplanten, blijkt dat het pand 
een rol vervult in de (georgani-
seerde) hennephandel. Op ba-
sis van deze bevindingen heeft 
burgemeester Divendal beslo-
ten het pand voor een perio-
de van drie maanden te sluiten. 
Op basis van artikel 13b van de 
Opiumwet is de burgemees-
ter gerechtigd een pand voor 
een bepaalde periode te sluiten 
als het voor, bijvoorbeeld, hen-
nephandel wordt gebruikt. De-
ze bevoegdheid is uitgewerkt in 
beleidsregels waarin staat hoe 
en wanneer de burgemeester 
kan optreden bij illegale hen-
nephandel. 

Julianaschool heeft de 
beste fi lm gemaakt!
Wilnis - Op vrijdag 24 mei kwa-
men de wethouder van sport, David 
Moolenburgh, de sportcoördinator 
van de gemeente, Bas Bokkes en de 
voorzitter van de Oranjevereniging, 
Gerrit Brouwer op de Julianaschool. 
Aan de kinderen die in allerijl in de 
aula van de school werden verza-
meld kwam de verrassende mede-
deling: het fi lmpje over de Konings-
spelen dat ze gemaakt hebben, is 
de winnaar binnen onze gemeen-
te! Dit betekent dat het nu doorge-
stuurd wordt naar de provincie. De 
organisatie van de Koningsspelen 
heeft namelijk alle basisscholen uit-
gedaagd om de meest originele Ko-
ningsspelen te organiseren, die het 
beste laten zien hoe je de dag ‘sa-
men’ kan organiseren. Scholen heb-
ben een fi lmimpressie ingestuurd 
waarin zij laten zien hoe zij daar in-

vulling aan hebben gegeven. De 
Commissarissen van de Koning kie-
zen per provincie één school, waar-
van een afvaardiging in aanmerking 
komt voor een ontmoeting met het 
Koninklijk paar.

Filmpje
In het fi lmpje van de Juliana-
school is behalve het Koningsont-
bijt en de Koningsspelen, te zien de 
‘Troon voor de zoon’. In elke groep 
op school was een prachtige troon 
gemaakt. Er was een verkiezing ge-
weest van de mooiste troon en op 
de dag van de Koningsspelen kwam 
koningin Beatrix voor de troon van 
haar zoon naar school. Willem-
Alexander was meegekomen en 
nam plaats op zijn troon. Het fi lm-
pje is te zien via de website van de
school: www.julianaschoolwilnis.nl

Amstelhoek/Uithoorn - Voor wie 
belangstelling heeft in de aanleg 
van het aquaduct in de omgeleg-
de N201 bij Amstelhoek/Uithoorn, 
kan dit project aanstaande zaterdag 
tijdens de Dag van de Bouw bekij-
ken. Bezoekers zijn van harte wel-
kom van 10.00 tot 16.00 uur. Er valt 
veel te zien, te doen en te leren op 
deze dag van de Bouw en iedereen 
is van harte welkom.

De toegang is via het nieuwe kruis-
punt in aanleg op de hoek van de 
N201 (Mijdrechtse Zuwe) en de 
Tienboerenweg in Mijdrecht bij 
Amstelhoek. Hier is de Tienboeren-
weg al (tijdelijk) met een nieuw tra-
cé aangesloten op de kruising met 
de N201. Voorts is een deel van het 
kruispunt al aangelegd en geas-
falteerd. Via de met rijplaten aan-
gelegde noodweg kunnen auto’s 
en motoren (met aangepaste snel-
heid!) naar de ingang van het aqua-
duct rijden en terug. Verkeersrege-
laars zorgen dat alles in goede ba-
nen wordt geleid. De organisatie 
wijst er met nadruk op dat uitslui-
tend via het kruispunt bij de Tien-
boerenweg het aquaduct kan wor-
den bezocht en NIET vanaf de Uit-
hoornse kant aan de Hollandse 
Dijk!!

Mijlpaal
De bezichtiging wordt mogelijk ge-
maakt door de Provincie Noord-
Holland, KWS Infra, Volker Staal en 
Funderingen en GMB. Onder lei-
ding van medewerkers aan het pro-
ject kunnen belangstellende be-
woners van Uithoorn en De Ronde 
Venen in het aquaduct op 14 me-
ter beneden NAP van de provin-
cie Utrecht onder de Amstel door-
lopen naar de provincie Noord-Hol-
land vice versa. Dat kan omdat don-
derdagmiddag 23 mei de aanslui-
ting van beide tunneldelen van-
af de Uithoornse kant en de Ron-
deveense kant een feit was en de 
tussengelegen stalen damwand 
(voor een deel) kon worden weg-
gebrand. Daardoor is een open tun-
nelgedeelte ontstaan. Dat was een 
volgende mijlpaal in het project van 
het aquaduct dat bouwtechnisch in 
feite beter als een ‘tunnel’ kan wor-
den gezien. 
Aan de Rondeveense kant is de 
tunnelbuis verder in afbouw dan 
aan de Uithoornse kant. Daar moe-
ten de wanden nog worden bekleed 
en het dak geplaatst. Verder moet er 
nog een 70 centimeter dikke vloer 
worden gestort. Dat neemt niet weg 
dat men wel de tunnelbuis in kan. 
Pompen houden het bouwdeel aan 

de Uithoornse kant (zo goed als) 
droog.

De Bouw maakt het
De dag is onderdeel van de ima-
go-campagne ‘De Bouw maakt het’ 
die werkgeversvereniging Bouwend 
Nederland samen met haar leden 
voert. Op de dag stellen leden van 
Bouwend Nederland kleine en grote 
bouw- en infraprojecten open voor 
het publiek. Zoals wegen, spoor- en 
vaarwegen, woningen en woonwij-
ken, winkelcentra, kantoorpanden, 
zorg- en sportaccommodaties en 
scholen. De diversiteit laat zien hoe 
belangrijk de sector is rond kern-
waarden als wonen, werken, mo-
biliteit, recreatie en milieu. De dag 
staat open voor iedereen die een 
kijkje achter de hekken van een 
bouwlocatie wil nemen. Elke loca-
tie is gratis te bezoeken. Het groei-
ende aantal bezoekers (vorig jaar 
120.000) toont aan dat de dag in 
een grote behoefte voorziet. Het is 
voor de deelnemende bedrijven een 
uitgelezen kans om te laten zien tot 
welke hoogstandjes ze in staat zijn. 
Dat is helemaal van toepassing op 
het kunstwerk in de drassige grond 
van De Ronde Venen aan de boor-
den van de rivier de Amstel. Knap 
staaltje werk!

Zaterdag bezichtiging van 
N201/aquaduct Amstelhoek

Het nieuwe kruispunt N201/Tienboerenweg krijgt al aardig vorm. Een deel is reeds geasfalteerd en de Tienboerenweg 
heeft tijdelijk een andere aansluiting op de N201.

Notoire oplichter
Regio - De politie hield maandag 
6 mei in Amsterdam een 53-jarige 
man aan die wordt verdacht van 
oplichting van – vooral Uithoorn-
se – ondernemers. 
De Amsterdammer deed in janu-
ari van dit jaar van zich spreken 
als vastgoedondernemer die een 
leegstaande kerk wilde kopen. 
De politie ontving in deze tijd een 
melding van een middenstan-
der uit Uithoorn, dat de man haar 
mogelijk probeerde op te lichten. 
De politie startte hierop een on-
derzoek, waaruit bleek dat de ver-
dachte bij meerdere middenstan-
ders orders plaatste voor de in-
richting van de kerk en een op-
handen zijnde huwelijk. Hij pro-
beerde die orders te betalen met 
ongedekte cheques. 

Veel ondernemers wantrouwden 
de te fantastische verhalen van 
de man en weigerden levering 
van de bestelde waren. Meerde-
re personen en middenstanders 
echter gingen af op het onberis-
pelijke voorkomen van de man en 
leverden wel geld of diensten. Zij 
hebben aangifte gedaan. De man 
heeft antecedenten wat oplich-
ting betreft. Hij opereert ook lan-
delijk. 
Een vrouw in Voorthuizen heeft 
aangifte gedaan, omdat hij zich 
zou hebben voorgedaan als advo-
caat en duizend euro ontving voor 
niet geleverde diensten. De man 
zit in hechtenis. De politie on-
derzoekt de zaak verder en heeft 
het vermoeden dat de man meer 
slachtoffers heeft gemaakt.



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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

stichtinG thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.
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The Basily Boys &
Dim Kesber

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Misschien herkent u ze nog van een vorige editie van Chazz: The Ba-
sily Boys & Dim Kesber.
Ze spelen jazz in de gipsy muziekstijl die is ontstaan in de jaren dertig 
van de vorige eeuw. Ze treden weer op tijdens de 8e editie van Chazz 
op 22 juni van 15.30 tot 22.00 uur in de prachtige tuin van Boerderij 
Stroomzicht in De Hoef. 
Dim Kesber is een oude rot in het vak die graag samenwerkt met jonge 
getalenteerde musici. Hijzelf begon als 15 jarige in 1945 in de legen-
darische Dutch Swing College Band, Dim speelde zo’n 20 keer op het 
North Sea Jazz festival en begeleidt bekende zangers. 
The Basily Boys zijn jonge Sinti. Ze zijn familie van elkaar en komen 
uit een talentvolle gipsy jazz familie. Het zijn Noekie en Rakio, de gi-
taristen die zorgen voor een strak ritme, Morice speelt bas en Zonzo 
solo gitaar. De jongens van deze gipsy band spelen de sterren van de 
hemel en raken het publiek met hun virtuositeit. Behalve optredens 
op nationale en internationale festivals speelden zij ook in De Wereld 
Draait Door en in andere tv programma’s. En last but not least hebben 
zij gespeeld voor (toen nog Prinses) Koningin Máxima!
Goede wijn behoeft geen krans! Kom ook en geniet van een heerlijke 
dag vol muziek in een prachtige omgeving in een relaxte sfeer. Hap-
jes en drankjes zijn tegen een billijk prijsje volop verkrijgbaar. De op-
brengst van de dag gaat naar de goede doelen van OntwikkelingsSa-
menwerking DRV.

Chazz 2013
22 juni

Stroomzicht
Westzijde 50

De Hoef
Nel Bouwhuijzen

Mijmeringen
Evenementen

Afgelopen zondag heb ik meegedaan aan de grootste vrouwenloop 
van Nederland, de Marikenloop in Nijmegen. Dit was voor mij inmid-
dels de vierde keer en elk jaar weer ben ik onder de indruk van de 
grootsheid van het evenement. Dit jaar waren er gewoon 14.000 in-
schrijvingen. Duizenden vrouwen van jong tot oud die vrijwillig, voor 
de lol een vijf of tien kilometer gaan lopen. En daar kon ik weer bij 
zijn, samen met mijn twee loopmaatjes, tevens vriendinnen en col-
lega’s. Je moet het zien als een dagje uit, want alleen het treinen er-
naar toe kost al twee uur van je tijd. Maar je ziet nog eens wat, kletst 
lekker bij en onderweg op het station met overstappen pak je een 
lekkere cappuccino mee van de Starbucks. Kortom, het is gezellig.

Eenmaal daar aangekomen zakte de moed ons even in de schoe-
nen. Het begon te regenen, het was koud en wij begonnen te twijfe-
len. Waarom doen we dit toch? Waar zijn we aan begonnen? Maar 
de hamvraag was: wat doen we aan? Wel een jasje, geen jasje, lange 
mouwen, korte mouwen, waar speld ik mijn startnummer nou op? 
In het startvak aangekomen konden we alleen maar denken, mogen 
we al! Dat is namelijk het nadeel van zo een grootschalig loopevene-
ment, je bent niet de enige die wil starten. Zeker als het koud is en 
het regent, denk je laat mij maar beginnen dan krijg ik het tenminste 
weer warm. Gelukkig verliep het redelijk vlot en de eerste kilometer 
zat al snel in de benen. 

Niet veel later waren we op de helft en toen kreeg ik het zwaar. Ik 
had een lichte blessure die wat opspeelde en ik liep niet lekker. Dat 
is het lastige en mooie van hardlopen, je loopt altijd tegen jezelf. Te-
gen je eigen gedachtes, waarden, normen en beperkingen. Je be-
nen doen het werk en mijn gedachtes stappen net zo snel mee. Oh, 
ik voel mijn heup, ik krijg kramp, dat ene slokje water klotst in mijn 
maag, ik kan het niet, zal ik even gaan wandelen? Oh nee, dat moet 
ik niet doen, dan loop ik daarna niet meer lekker. Shit, ik word alweer 
ingehaald, zijn we er al bijna? En zo razen die gedachtes maar voort. 
Soms zijn ze positief, maar deze dag had ik een ander stemmetje in 
mijn hoofd en dit stemmetje was me minder goed gezind. De con-
clusie die ik al snel kon maken was “ik loop niet lekker” en dat stem-
metje kan mijn rug op, want ik moet toch echt die finish bereiken. 

En dan is het zo fijn dat je niet alleen loopt. Mijn loopmaatje sleurde 
me er door heen met haar verhalen. De mensen aan de kant waren 
ook geweldig. Want dan hoor je ineens je naam, gevolgd door goed 
zo, ga door. Altijd leuk als mensen je naam van je startnummer lezen 
en dat je dan wordt aangemoedigd door volslagen vreemden. En net 
op tijd hoorde ik dat andere stemmetje dat zei “je bent er bijna, kom 
op, kop omhoog, schouders recht, goed lopen, kijken en genieten”. 
En dat deed ik, de laatste 500 meter. 
Als je dan mag stoppen, is dat de mooiste beloning. Je krijgt een fles 
water en je medaille in de hand gedrukt, terwijl ik hyperventilerend 
mijn adem tot rust probeerde te krijgen. Als dat moment van onge-
mak dan voorbij is, dan volgt de euforie. We hebben het gedaan, het 
is gelukt en die tijd van ons is helemaal niet slecht. Voor dat gevoel 
daarna, ja daar heb ik ruim een uur hardlopen voor over. 

Op de terugreis praat je na, maar een stuk rustiger en vermoeider 
dan op de heenweg. Om ons heen zagen we vele vrouwen in hard-
loopkleding en met medaille en dat geeft een mooi gevoel van saam-
horigheid. En hoe dichter we bij Amsterdam kwamen, hoe meer ver-
schillende evenementen zich gingen mixen. Ik heb heerlijk zitten kij-
ken naar hoe de mensen van de Color run voorbij kwamen met de 
kleurstoffen nog in hun haren en kleding en heb ik me zitten ver-
gapen aan alle mensen die in Oosterse stijl waren verkleed voor het 
concert van de Toppers. Bij het zien van al die mensen was ik blij dat 
ik mezelf zo af en toe dwing tot een loopevenement, dan beleef je 
nog eens wat!

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, Krutia: Zwarte kater met witte pootjes. Emmy is 1 jaar oud.
 Mijdrecht, Steven van Rummelaerstraat: Witte kat met lapjesvlek-

ken op rug en kop. Deze 5 jaar oude kat heeft een grijzige staart en 
is erg schuw. 

- Wilnis, omgeving Wilnisse Zuwe: 12 jaar oude kat. Gijsje heeft een 
tijgerachtige met bruine vacht. 

- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge ongecastreerde cyperse kater. 
Rasher heeft op de rug grijze brede strepen en is roodgekleurd om 
nek. Hij is gechipt. 

- Uithoorn, Bertram: Tamme bruine eend. Guusje kan niet vliegen.

Gevonden:
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Uithoorn, parkeerplaats: Bruin konijn met witte en bruine vlekken.
- Vinkeveen, Herenweg : Lief zwart-wit poesje met zwarte rug en 

kopje. 
- Abcoude, Peppinghof: Cyperse katertje. Hij heeft een bandje om 

van de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Roerdomplaan: Zwart-witte kat. Hij heeft een zwarte rug 

en witte nek, buik en bef. Het katje heeft een zwarte veeg over de 
rechterkant van de neus.

- Uithoorn, Busbaan: Cyperse zwart-grijze kat. 

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Wil graag naar 

buiten kunnen.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

zaterdag 22 juni
Stroomzicht Ð  Westzijde 50 Ð  

De Hoef

daarom zijn wij nu op zoek naar 

vrijwilligers

wil jij ons helpen bij:

-Ô inrichtenÕ  van het terrein (donderdagmiddag 20 juni of vrijdag 21 juni)
-opbouwen van het podium (vrijdagochtend 21 juni)
-Ô het parkerenÕ  tijdens het concert (zaterdag 22 juni 15:30-22:00)
-afbreken/opruimen (zondagochtend 23 juni of maandagochtend 24 juni)

contact: chazz@chazz.nl

is in aantocht !
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IVN-lezing over ‘Bruinvissen 
en andere walvisachtigen’
Regio - Op dinsdag 4 juni organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een lezing over walvisachti-
gen in de Nederlandse wateren, zo-
als de bruinvis.

De lezing wordt gegeven door Frank 
Zanderink van Stichting Rugvin. De-
ze stichting houdt zich onder an-
dere bezig met onderzoek naar de 
bruinvis in de Oosterschelde en mo-

nitoring van walvisachtigen op de 
Noordzee. Walvissen spotten in Ne-
derland, het kan!
De lezing vindt plaats in NME-cen-
trum De Woudreus, Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis. De lezing begint 
om 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Voor meer informatie kunt u bel-
len naar 0172-407054. Zie ook www.
ivn.nl/derondevenen&uithoorn. 
Foto: Stichting Rugvin

Provincialeweg N196 wordt 
Koningin Máximalaan
Uithoorn - Het college van B&W 
heeft besloten om per 1 janua-
ri 2014 de Provincialeweg N196 de 
naam Koningin Máximalaan te ge-
ven. In maart 2013 heeft de Provin-
cie de “oude” N201 al omgenum-
merd naar N196. De Koningin Máxi-
malaan omvat het gehele traject van 
de Provincialeweg binnen onze ge-
meentegrenzen; dus van de grens 
met Aalsmeer bij de Legmeerdijk tot 
de grens met De Ronde Venen bij de 
brug over de Amstel. 
Hare Majesteit Koningin Máxima 
heeft via de Rijksvoorlichtingsdienst 
laten weten geen bezwaar te heb-
ben tegen de naamgeving, en heeft 
het op prijs gesteld dat wij haar 
hierover geïnformeerd hebben.

Achtergrond
Sinds 1969 is de officiële naam van 
de huidige N196  “Provincialeweg”. 
Daar is destijds onder andere van-
wege het karakter van de weg voor 
gekozen. Rond  januari 2014 vindt 
de overdracht van de weg aan de 
gemeente plaats en is deze geen 

provinciale weg meer. Daarom is 
in overleg met de Provincie beslo-
ten ook de naam “Provincialeweg” 
te wijzigen, omdat hulpdiensten an-
ders mogelijk naar de verkeerde 
weg gestuurd worden.
Hoe de nieuwe ten noorden van Uit-
hoorn omgelegde N201 gaat he-
ten is niet aan het gemeentebe-
stuur van Uithoorn, want deze weg 
ligt geheel buiten Uithoorns grond-
gebied. Die naamgeving is een zaak 
van de gemeente(n) waarin de nieu-
we N201 gelegen is. 
In Uithoorn bestaat een traditie we-
gen naar leden van het koninklijk 
huis te noemen. De naam Máxima 
is daarbij nog niet eerder gebruikt, 
terwijl de naam Willem-Alexander 
wel al in gebruik is in onze gemeen-
te. Daarom is gekozen voor Konin-
gin Máximalaan. 
Betrokken bewoners en bedrijven 
zijn per brief geïnformeerd. Doordat 
de wijziging pas ingaat op 1 janua-
ri 2014 is er voldoende tijd voor alle 
betrokkenen om de registraties aan 
te passen.
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Cursus Aspirant-Natuur-
detective op 5 juni
Wilnis - Jac. P. Struiner leidt jonge-
ren van 4 – 12 jaar op tot aspirant-
natuurdetective. Tijdens een 2 ½ 
uur durende cursus leren kinderen 
alles over het herkennen van crime 
sporen (botten, lege slakkenhuizen, 
pootafdrukken, veren, lege eier-
schalen...). De cursus start in NME-
centrum De Woudreus. Als de  kin-
deren het eerste deel van de cursus 
voldoende hebben afgelegd, krijgen 
ze het natuurdetective-certificaat 
en een struinpakket.  Daarna gaan 
ze onder leiding van Jac. P. buiten 
op onderzoek. Woensdagmiddag 5 
juni geeft Jac. de cursus voorlopig 

voor de laatste keer  in Wilnis. Vind 
je het leuk om mee te doen, geef 
je dan snel op: 0297-273692 of via 
c.vankruysbergen@odru.nl. Er kun-
nen maar 25 kinderen meedoen aan 
de cursus.  De cursus vindt plaats 
in NME-centrum De Woudreus aan 
de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. 
Deelnemen kost  4,50 euro per kind. 
De cursus is ook heel geschikt als 
kinderfeestje. De natuurdetective 
gaat overigens niet helemaal weg 
uit Wilnis. In de zomervakantie vol-
gen verschillende groepen van de 
buitenschoolse opvang De Klimop 
de cursus nog.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Tunnelbuis oost en west met elkaar verbonden

Aquaduct bij Amstelhoek 
bereikt nieuwe mijlpaal
vervolg van de voorpagina

Om die reden werd de handeling 
beperkt tot het gooien van emmers 
water tegen de zojuist losgebran-
de (hete) delen van het mansho-
ge stukje kopschot. Door de ontsta-
ne opening konden de wethouders 
samen met enkele projectleiders 
als eerste de grens van beide pro-
vincies overschrijden en de weste-
lijke tunnelbuis betreden, zij het via 
een vlonder. Door inlopen van wa-
ter langs de damwanden werd volop 
gepompt om het binnendringende 
water uit de tunnelbuis te houden. 

Daardoor stond er op de betonnen 
vloer een laagje water. Dat zal vol-
gende week tijdens de Dag van de 
Bouw nog even een karwei zijn om 
‘drogere omstandigheden’ te reali-
seren teneinde zonder natte voeten 
van oost naar west en terug te kun-
nen lopen. Dan immers mogen er 
veel bezoekers de bouwplaats van 
het aquaduct bezoeken en bekijken. 
De bedoeling is dat dan ook de rest 
van het kopschot zal zijn verwijderd.
De tunnelingang aan de oostelij-
ke kant (De Ronde Venen) verkeert 
al ruimschoots in een afbouwstadi-
um. Daar zijn de wanden nagenoeg 

gereed en voorzien van duizenden 
gladde witte tegels. Het plafond be-
staat uit brandwerend materiaal en 
ook de bekabeling en verlichting 
zijn al voor een groot deel geïnstal-
leerd. Dat is aan de Uithoornse kant 
wel anders. Daar moet nog heel veel 
gebeuren. Dit onverlet het feit dat 
men nu wel onder de Amstel door 
op 14 meter beneden NAP van de 
ene provincie naar de andere kan 
lopen. De grens ligt namelijk halver-
wege de Amstel.
De wethouders, in gezelschap van 
talloze medewerkers zowel van de 
bouwbedrijven die het aquaduct 

Losbranden van een stuk kopschot dat het oostelijke deel van het westelijke stuk tunnel gescheiden houdt

bouwen als van de Provincie en het 
Projectbureau N201+, werden voor-
dat de openingshandeling werd ver-
richt, welkom geheten door het ko-
mische duo Noordwester en Zuid-
wester. Zij zorgden er op geheel ei-
gen wijze voor samen met de wet-
houders en alle aanwezigen dat de 
‘doorgang van het oosten naar het 
westen’ op gepaste wijze werd ge-
vierd.
Dat gebeurde in een feestelijke am-
biance met een hapje en een drank-
je in het oostelijke tunneldeel.
Op zijn beurt verwelkomde Ed 
Bouwkamp van de Provincie Noord 
Holland Omlegging Amstelhoek het 
gezelschap. Hij noemde de verbin-
ding onder de Amstel tussen twee 
provincies een mijlpaal in het tra-
cé van de omgelegde N201. “De ge-
weldige inzet van de Bouwcombina-
tie Amstelhoek, zoals ik alle betrok-
ken partijen in combinatie wil noe-
men, heeft deze onderdoorgang die 
nu tot stand is gekomen mogelijk 
gemaakt. Op details na is de oos-
telijke tunnelbuis afgebouwd waar 
alleen nog het asfalt van de rijbaan 
moet worden aangebracht. Het ge-
heel ziet er al prachtig uit. Waar de 
wethouders altijd in beeld komen 
als een project is afgerond, heb-
ben wij gemeend die nu een keer 
uit te nodigen om halverwege een 

openingshandeling te verrichten. Zij 
zullen dan zien wat een wereld van 
verschil er is in beide bouwstadia. 
Want aan de westelijke kant moet 
nog veel gebeuren.” Aldus Bouw-
kamp in zijn openingswoord. Pro-
jectdirecteur Daan van de Heu-
vel van de Bouwcombinatie KWS/
Van Hattum en Blankevoort noem-
de het een bijzonder moment van 
de grensdoorbreking onder de Am-
stel. Hij ging nog even kort in op wat 
technische details in de wijze waar-
op het aquaduct wordt gebouwd en 
legde uit waarom dit in gedeelten 
wordt gedaan. Vervolgens werd het 
stukje kopschot losgebrand en kon-
den de wethouders hun openings-
handeling verrichten. Nadat ver-
scheidene aanwezigen hun gang 
van oost naar west en weer terug 
hadden gemaakt, werd in een in-
formeel samenzijn nagepraat over 
het project en uitleg gegeven over 
de verschillende technische aspec-
ten. Buiten de tunnel kon men ook 
nog een aantal details bekijken en 
via een steile ladder afdalen in de 
17 meter diep gelegen pompkamer 
met de technische installaties. Hoe-
wel men nieuwsgierig was had niet 
iedereen daar trek in…

Aquaduct of tunnel?
Volgens de projectleiders is het 

aquaduct aan het einde van dit jaar 
gereed en kan het worden aange-
sloten op de nieuwe toegangswe-
gen in het tracé van de N201. Daar-
van is een deel al goed te zien bij de 
kruising met de bestaande N201/
Tienboerenweg.

Die kruising zal volgens plan in 
september gereed zijn en worden 
opengesteld voor het verkeer. Dan 
is het nieuwe deel van de weg rich-
ting het aquaduct nog afgesloten 
omdat dit dan nog niet klaar is.

Overigens leidt de term ‘aquaduct’ 
bij verscheidene wegen- en tunnel-
bouwers tot enige discussie. Is de 
benaming wel juist om die aan de 
onderdoorgang van de Amstel toe 
te kennen? Immers een aquaduct 
in een auto(snel)weg heeft veel weg 
van een tunnel.
Dat is ook hier zo. Het grote verschil 
is dat in het geval van een aqua-
duct de waterweg door een beton-
nen bak stroomt, terwijl bij een tun-
nel slechts sprake is van een  con-
structie onder de oorspronkelijke 
bedding door…
Hoe je het ook noemt, het voor-
naamste doel is toch dat je veilig 
onder een waterweg door kan rij-
den? Dat kan bij Amstelhoek in ja-
nuari 2014.Aan de Uithoornse kant mag de tunnel wel wat droger worden voor de Dag van de Bouw

Familie van Eck biedt 
kijkje achter de schermen 

tijdens Wereldmelkdag 
Vinkeveen - De Vinkeveense 
melkveehouder Van Eck viert za-
terdag 1 juni Wereldmelkdag en 
nodigt gezinnen daarom uit om 
een kijkje te nemen op de boerde-
rij aan de Demmeriksekade 25. Tij-
dens de Campina Open Boerderij-
dagen laten melkveehouders zien 
waarom een goede zorg voor koei-
en belangrijk is.
Daarom wordt op de boerderij een 
zuivelproeverij georganiseerd; alle 
bezoekers kunnen zelf de veelzij-
digheid en de verschillende sma-
ken van melkproducten ervaren. 
Kinderen kunnen deelnemen aan 
een zevenkamp die onder andere 

bestaat uit een speurtocht, melk-
bus heffen en koe melken. Zo le-
ren zij spelenderwijs waar de melk 
vandaan komt en hoe het leven op 
de boerderij zich afspeelt. Daar-
naast kunnen zij geschminkt wor-
den. Indien het redelijk weer is zal 
De IJsbeer uit Vinkeveen ijsjes ver-
kopen en is Aqua Bubble uit Nieu-
wer ter AA er met bootjes op het 
water.
Op de boerderij kunt u een kijkje 
nemen in de stal, bij de melkrobot 
en bij de dieren.
De Campina Open Boerderijdag 
vindt plaats op zaterdag 1 juni. en 
duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Carrien de Jong winnaar 
auto van Crown prijsvraag
Aalsmeer - Wie afgelopen seizoen 
naar een cabaret- of muziekvoor-
stelling in Crown Theater Aalsmeer 
is geweest, kon gratis deelnemen 
aan een prijsvraag waarmee de 
hoofdprijs een auto betrof. Ook be-
zoekers aan de bioscoop in het stu-
diocomplex aan de Van Cleeffkade 
mochten een kansje wagen.

Heel veel vouchers zijn ingevuld en 
uit de grote berg inzendingen heeft 
notaris Geert Labordus vier win-
naars getrokken. Vanwege ziekte 
van de artiest kon de grote feest-
avond rond de prijsuitreiking geen 
doorgang vinden, maar afgelopen 
donderdag 23 mei vond alsnog een 
gezellig samenzijn plaats. De vier 
winnaars waren uitgenodigd en 
werden in de watten gelegd in de 
ontvangstruimte met op de achter-
grond de gewilde prijs, de Kia pi-
canto. De auto is gewonnen door 
Carrien de Jong uit Wilnis. De 19 ja-
rige toonde zich bijzonder blij met 
haar prijs. Ze heeft sinds vorig jaar 
augustus haar rijbewijs, maar een 
auto had zij nog niet kunnen aan-
schaffen. Voor Carrien was de prijs-
uitreiking verder een welkom uitje 
in haar examenperiode. Samen met 
haar ouders was zij naar Aalsmeer 
gekomen. Uiteraard was Carrien al 
een keer eerder in Crown Studio’s 
geweest. Het voucher voor de prijs-
vraag had zij ingevuld na het bijwo-
nen van de familievoorstelling ‘Dik 
Trom’ waar haar nichtje een rol in-
speelt. 

Sleutels
De sleutels van de Kia picanto, me-
de mogelijk gemaakt door autobe-
drijf Van Kouwen, kreeg de 19 ja-
rige uit handen van directeur Paul 
Brandjes van De Raad Vastgoed. 
Ook kreeg Carrien een mooi boe-
ket bloemen. De drie andere win-
naars wonen wel allen in Aalsmeer 
en uiteraard vond de prijsuitreiking 
plaats in volgorde van spanning, van 
vier naar een. Het bioscooparrange-
ment, naar de film in Crown Cinema 
voor twee personen met een drank-
je en een bak popcorn, is gewonnen 
door Leen Mulder. Zelf kon deze 
winnaar vanwege werkzaamheden 
niet aanwezig zijn, maar vriendin 
Jacqueline was aanwezig om deze 

mooie prijs in ontvangst te nemen. 
Het grote voucher werd aan haar 
uitgereikt, samen met een kleurige 
bos bloemen, door Niel Buitenhuis 
van Crown Cinema. Het theaterar-
rangement, een avondje in het nieu-
we seizoen naar een eigen geko-
zen voorstelling met z’n tweeën met 
voor of achteraf een drankje, is ge-
wonnen door Riet Spaargaren. De 
Aalsmeerse kwam haar prijs opha-
len in het bijzijn van haar kleindoch-
ter. Riet was onlangs voor het eerst 
naar een voorstelling in het Crown 
Theater geweest. Afgelopen 10 mei 
was het podium voor het Glenn Mil-
ler Orchestra en Riet heeft genoten 
van dit swingende concert. Dat het 
uiteindelijk ook nog een prijs heeft 
opgeleverd, vond zij ‘mooi meege-
nomen’. 

Theater
Het voucher voor het theaterbezoek 
en een groot boeket bloemen kreeg 
Riet uit handen van Roel Houwers 

van het theater. Net geen hoofd-
prijs voor Christina Kok, maar deze 
Aalsmeerse toonde zich bijzonder 
verheugd met prijs twee en begrij-
pelijk. Christina mag met een vriend 
of vriendin een totaal avondje uit 
in Crown. Het studio arrangement 
houdt eerst lekker uit eten in ‘Eetze’ 
in en daarna naar keuze naar een 
theatervoorstelling of naar de bios-
coop. Het totaal avondje uit heeft 
Christina gewonnen dankzij, slechts 
een keer, een avondje ‘in het don-
ker’ in Crown Cinema.
Het grote voucher en ook een 
prachtige bos bloemen kreeg de-
ze winnares uit handen van Hui-
bert Kralt van Crown Business Cen-
tre. Na afloop werden de winnaars 
uitgenodigd in de studio van Ra-
dio Aalsmeer waar zij geïnterviewd 
werden. Alom blije gezichten na af-
loop van deze feestelijke prijsuitrei-
king. Tevreden verlieten allen het 
studiocomplex aan de Van Cleeffka-
de in Aalsmeer.
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PlusBusuitjes

ma  3 juni Eten Het Lokaal 16.00 u. € 8,-
wo 5 juni Uitje Dierenpark 09.00 u. € 39,- 
  Amersfoort 
do 6 juni Boodschappen Mijdrecht 09.00 u. € 3,-
do 6 juni Film Maria-Oord 13.30 u. € 7,-
vr  7 juni Winkelen Bisonspoor 09.00 u. € 6,-
vr  7 juni Eetgroep De Morgenster 16.00 u. € 8,-
di  11 juni Vislunch Scheveningen 09.00 u. € 12,-
wo 12 juni Uitje Strandrups 09.00 u. € 30,-
do 13 juni Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u. € 3,-
vr  14 juni Uitje Kasteel Groeneveld 09.00 u € 18,-
ma  17 juni Eetgroep Het Lokaal  16.00 u. € 8,-
wo 19 juni Uitje Kasteeltuinen 09.00 u. € 30,-
do  20 juni  Boodschappen/markt 13.00 u. € 3,-
  Mijdrecht 
vr  21 juni Winkelen Maxis 09.00 u. € 7,-
vr  21 juni Eetgroep De Buurtkamer 16.00 u. € 8,-
di  25 juni Vislunch Scheveningen 09.00 u. € 12,-
wo 26 juni Uitje Hey!Pannenkoek 09.00 u. € 14,-
do 27 juni Boodschappen/markt  13.00 u. €   3,-
  Mijdrecht 
vr  28 juni Uitje Bosmobiel 09.00 u. € 19,-

Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.stichtingdebaat.nl of bellen naar: 0297-
230280.

Buurtkamers De Ronde Venen
- Ontmoetingsplek met open inloop 
 voor senioren (55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu € 5,- / € 7,- opgave op locatie
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5  tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels:  dinsdag 12.00-13.15 uur
Vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1 x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
Wilnis, P. joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur  
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 0297-593241
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafel start bij voldoende interesse, dus geef u op!

Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
Dinsdag/donderdag tel. 06-17970016 
mail: a.vangelder@stdb.nl

Kerkvaart 2
3641 eP Mijdrecht

t. 0297 - 230 280
info@stdb.nl

www.tympaan-debaat.nl 

stichting tympaan en De Baat zijn gefuseerd. 
Zij vormen sinds 1 januari 2013 samen de welzijns-
organisatie ‘tympaan-De Baat’ voor alle inwoners uit de 
gemeente De Ronde Venen. u vindt op deze pagina een 
overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, Vinkeveen, 
Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

ActiViteiten juni

eetcafé het Pruttelpotje
Op 10 en 24 juni in Het Lokaal, Rondweg 1a, Mijd-
recht. Van 17.00 tot +/- 20.00 uur. De kosten bedragen  
€ 5,-. Opgeven? Dat kan voor 13.00 uur door te bellen 
naar: 06-12888962 (voicemail inspreken) of mailen:  
hetpruttelpotje@gmail.com 

Open tafel
Start weer na de zomer

Rollatorspreekuur
Zomervakantie

Fietstochten van tympaan-De Baat
Dinsdag 4 juni: 10.00 uur Buurtkamer Mijdrecht of 
10.45 uur Buurtkamer De Hoef
Dinsdag 18 juni: 10.00 uur Buurtkamer Mijdrecht of 
10.45 uur Buurtkamer Vinkeveen

scootmobielrit
Dinsdag 18 juni. Kosten: € 6,- (incl. 2x koffie en iets lek-
kers). Voor het aanmelden en meer informatie, zoals 
het verzamelpunt, kunt u contact opnemen met de 
servicepunten 0297-587600.

cinemaplus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,00 of  5 x voor € 15,-.
Datum: donderdag 6 juni, aanvang 14.30 uur. Voor de 
titel van de film kunt u contact opnemen met Careyn 
Maria-Oord: 0297-219319.

eetgroep
Op de maandagen en vrijdagen in de oneven weken. 
Locatie maandag: Het Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht 
op 7 juni. Locatie vrijdag: De Morgenster, Herenweg 
253, Vinkeveen 3 en 17 juni. Locatie vrijdag: Buurtka-
mer, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis op 21 juni

Alzheimer café De Ronde Venen (Vinkeveen)
Woensdagavond 12 juni 2013 in Zorgcentrum Zuider-
hof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U bent welkom vanaf 
19.00 uur. Het programma begint om 19.30 en eindigt 
om 21.00 uur. Het café is gratis en voor iedereen toe-
gankelijk. Het thema deze avond “Zij is de vioolmuziek 
vergeten”. Gastspreekster: Marjan van den Berg, schrijf-
ster Zij vertelt het verhaal van haar dementerende 
moeder.

Mantelzorgsalon
Elke laatste maandag van de maand (24 juni) is er een 
Mantelzorgsalon van 13.30-15.30 uur in De Buurtka-
mer, G. van Aemstelstraat 5 te  Mijdrecht. De Mantel-
zorgsalon is een inloop en ontmoetingsmiddag voor 
Mantelzorgers.

Tympaan
De Baat

Repair café Mijdrecht
Op donderdag 13 en 27 juni is het Repair Café open om 
samen te repareren! Het Repair Café is open van 14.00-
16.00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht.

VRijWilliGeRsWeRK, 
een DAGje PROBeRen?

Hieronder vindt u onze nieuwste vrijwilligerswerk- vacatu-
res. Meer informatie vindt u op onze website: www.steun-
puntvrijwilligerswerk.info. Daar vindt u ook zo’n 70 andere 
vacatures.
- Gastvrouw/gastheer voor ouderen in Mijdrecht 
 bij Tympaan-De Baat, nr 8374
- taalcoach Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, 
 nr 1541.
- coördinator Project Coach4you Gilde Noordwest 
 Utrecht, nr 7913.
- Begeleiders huisbezoeken/chauffeur bij Rode Kruis, 
 nr 259.
- leidinggevende bij kinderen van 7-11 jaar bij 
 Scoutinggroep Jan van Speijk, nr 8402.
- Betrokken vrijwilligers met een luisterend oor voor 
 Inloophuis ’t Anker, nr 5515.
- coach voor het project Coach4you Gilde Noordwest 
 Utrecht, nr 6131.
- Wensvervuller/organisator van wensdagen voor zieke 
 mensen en hun familie Wensstichting Oppepper4all, 
 nr 281.
- Recruiter, ervaring in een vrijwilligersorganisatie 
 Wensstichting Oppepper4all, nr 8492
- Gastheer/vrouw eetgroep voor ouderen bij 
 Tympaan-De Baat, nr 8124.
- chauffeur voor de ouderen eetgroepvan 
 Tympaan-De Baat, nr 8507.
Wilt u zich eenmalig inzetten als vrijwilliger? Meld u aan om 
te helpen bij de Symfonie van de Veensteekmachine, week-
end van 22 juni. Zij zoeken nog:
- Diverse vrijwilligersklussen tijdens de Symfonie 
 van de Veensteekmachine, nr 8367.
- Op- en afbouwers, nr 8368.
Meer informatie vindt u op onze website www.steunpunt-
vrijwilligeswerk.info onder vacaturebank, tijdelijk vrijwilli-
gerswerk. U vindt hier ook diverse andere tijdelijke functies.

BRuncHen in De KWeeKtuin

eerstvolgende is op 2 juni. Voor informatie en/of aanmelden kan contact worden opgenomen met een 
van de servicepunten via tel. nr. 0297-587600. Aanmelden kan tot donderdag 30 mei tot 12.00 uur.

Dus het kernenbeleid leeft?
Zoals bekend had iedere partij in 
het verkiezingsprogramma op een 
of andere wijze Kernenbeleid ver-
woord. Niet vreemd dat Kernenbe-
leid ook in het beleidsprogramma 
van College verscheen. Daar waren 
wij ook heel blij mee. 
Maar vervolgens duurde het wel an-
derhalf jaar voordat dit speerpunt 
was geformuleerd door wethouder 
Schouten (CU-SGP). En wat bleek 
toen? De inhoud van ‘ons gemeen-
telijk’ Kernenbeleid was grotendeels 
overgeschreven van de gemeente 
Zuidwest Friesland. Op zich hoeft 
dat geen probleem te zijn: Iets wat 
goed is moet je niet zelf bedenken, 
maar snel kopiëren. 
Wij als fractie van Ronde Venen Be-
lang hebben heel vaak aandacht 
gevraagd om eindelijk eens daad-
werkelijk invulling te gaan geven 
aan het Kernenbeleid. Zo wordt ini-
tiatief van Ronde Venen Belang nu 
in elk raadsvoorstel een koppeling 
gemaakt met het Kernenbeleid.

Dus er zit voortgang in?
Het begon er op te lijken. Het colle-
ge, de gemeenteraad de wijkcomi-
tés hebben in 2012 in een heel goe-
de bijeenkomst het Kernenbeleid 
besproken. In diverse presentaties 
kwam naar voren dat het Kernen-
beleid vooral bedoeld is om de in-
woners en organisaties uit de Ker-
nen samen met de gemeente te la-
ten werken bij het ontwikkelen van 
beleid. Dus vroegtijdig zaken aan-
kaarten, daarna gezamenlijk de ge-
wenste doelen bepalen om vervol-
gens samen werken aan de uit-
werking van voorstellen. Die zou-
den dan worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Eindelijk waren we 
waar we wezen moesten. 

Dus alle neuzen stonden 
dezelfde kant op?
Dat leek er wel op. Maar dat vergt 
ook een andere manier van denken 
en doen. En dan blijken theorie en 
praktijk opeens weer heel ver uit el-
kaar te staan.

Hoe bedoel je dat?
Om Kernenbeleid echt tot een suc-
ces te maken, moet de manier van 
denken vooral bij het college en 
de gemeenteraad, maar ook in de 
ambtelijke organisatie fundamen-
teel veranderen. In plaats van be-
leid te ontwikkelen in het gemeen-
tehuis en dit panklaar voor te leg-
gen aan betrokken inwoners en or-
ganisaties, zouden eerst de proble-
men helder te worden. En dat zou 
dan in samenspraak met de men-
sen uit de kernen moeten gebeu-
ren. Die weten namelijk meestal 
meer van hun eigen woon- en leef-
omgeving dan de politieke bestuur-
ders en ambtenaren. Pas als er dui-
delijkheid is over de vraagstukken, 
die op tafel liggen, kunnen in geza-
menlijkheid randvoorwaarden inge-
vuld worden om zo vanuit een ge-
zamenlijk vertrekpunt daadkrachtig 
samen te werken worden aan een 
goede oplossing. 

En dat werkt zo?
De praktijk leert dat het zo helemaal 
niet werkt. Een sprekend voorbeeld 
is de zogeheten Concept Dorpsvisie 
Centrum Vinkeveen 2013. Eind mei 
stuurde het college deze visie aan 
de gemeenteraad met een begelei-
dend schrijven. Ik zal dat voorlezen:

Ronde Venen Belang verklaart: 

Speerpunt ‘Kernenbeleid’ 
is bot

prima? Of wil het College eigenlijk 
helemaal niet? En het gaat hier niet 
over een losliggende stoeptegel, of 
wel dan?

Kun je dat toelichten? 
De Dorpsvisie Vinkeveen betreft 
een heel ambitieus plan, waar-
bij de gemeente vooral voorwaar-
denscheppend wil werken, maar zo 
weinig mogelijk ‘eigen geld’ wil in-
vesteren in de realisatie van de toe-
komstplannen. 
Dat is misschien wel begrijpelijk, 
gezien de slechte financiële situatie 
van de gemeente, maar als het aan 
bedrijven en ondernemers wordt 
overgelaten, zou de dorpsvisie toch 
tenminste samen met die onderne-
mers moeten worden opgesteld. En 
wat vinden de inwoners ervan? Of 
heeft er al achter gesloten deuren 
al een ‘handjeklap’ plaatsgevon-
den waarvan de wethouders niets 
of niet alles of erger nog, juist al-
les weten? Dat Kernenbeleid eigen-
lijk maar een heel lastig model is?

Je zei dat je nog een 
sprekend voorbeeld had? 
Er bestaat in Vinkeveen al geruime 
tijd onrust over bouwplannen op 
het perceel Herenweg 112. Dat per-
ceel ligt naast de massale bouw aan 
de Bernardlaan. De oorspronkelijke 
plannen van VVD-wethouder Roo-
sendaal zijn destijds afgeblazen, 
vanwege het ontbreken van draag-
vlak bij de omwonenden en kritiek 
vanuit de gemeenteraad. Ook veel 
inwoners van Vinkeveen hadden 
hun afschuw over de invulling luid 
en duidelijk kenbaar gemaakt. Want 
volgens veel inwoners doet de mas-
sale bouw afbreuk aan het karak-
ter van Vinkeveen. Niet voor niets is 
er een maximale nok- en goothoog-
te in het bestemmingsplan opge-

De Ronde Venen – Het college van b en w en de gemeenteraad heb-
ben bij hun aantreden in 2011 het Kernenbeleid tot één van de be-
langrijkste speerpunten gemaakt. Fractievoorzitter Anco Goldhoorn 
van Ronde Venen Belang herinnert bijna elke raadsvergadering 
het College en gemeenteraad aan dit speerpunt, maar ook het be-
lang daarvan. Opvallend was dat in de commissievergadering deze 
maand hij opeens wethouder Palm een compliment maakte, door-
dat in het raadsvoorstel voor het eerst Kernenbeleid goed was ver-
woord. Een koerswijziging? Reden genoeg om Anco Goldhoorn daar 
naar te vragen.

“Middels deze memo wordt de 
dorpsvisie aan u aangeboden, 
zodat u deze desgewenst in de 
commissie Ruimtelijke Zaken 
kunt bespreken. Komende pe-
riode vinden diverse gesprek-
ken plaats met stakeholders, 
bijvoorbeeld de ondernemers-
vereniging Vinkeveen, de VIB 
Mijdrecht en InVinkeveen, om 
uit te zoeken of de dorpsvisie op 
voldoende draagvlak kan reke-
nen. Nadat u en de stakeholders 
op de visie hebben gereageerd 
worden opmerkingen verwerkt 
en kan de concept Dorpsvisie 
Centrum Vinkeveen 2013 wor-
den vastgesteld en ter inzage 
worden gelegd. Tijdens de terin-
zagelegging zal bij het inwoner-
spanel van Vinkeveen een en-
quête worden uitgezet en wordt 
een informatieavond georgani-
seerd. Iedereen krijgt de mo-
gelijkheid op de visie te reage-
ren, opmerkingen en reacties 
worden voorzien van antwoord. 
De Dorpsvisie Centrum Vinke-
veen 2013 wordt aangepast en 
ter besluitvorming aan de raad 
voorgelegd.” 

Je begint je aardig 
op te winden? 
De hier geschetste werkwijze is 
zowel onthutsend als helder: De 
dorpsvisie is dus gemaakt vanach-
ter de burelen in het gemeente-
huis. Opnieuw wordt er eerst weer 
iets gemaakt, zonder afstemming 
met betrokkenen. Pas als alles ‘hap-
klaar’ is, volgt een inspraakronde. 
Dit is niet in lijn met het Kernenbe-
leid, waarin samenwerking tussen 
de kernen en de gemeente juist al 
in een vroegtijdig stadium zou moe-
ten plaatsvinden. Beloven om er-
gens naar te streven en vervolgens 
het tegenovergestelde doen, werkt 
niet bevorderend voor het vertrou-
wen in het gemeentelijk bestuur. Of 
schrijven de ambtenaren nog steeds 
voor wat het college moet doen en 
vindt het college dat allemaal wel 

nomen. Maximaal 7 meter. Aange-
zien iedereen wil en weet dat er op 
Herenweg 112 gebouwd moet wor-
den, vindt er al enige tijd mediati-
on plaats tussen omwonenden en 
de projectontwikkelaar. Een soort 
Kernenbeleid op zichzelf en een ini-
tiatief van CDA-wethouder David 
Moolenburgh. En juist van hem valt 
het me dat zo tegen dat hij klaarblij-
kelijk toch weer zijn oren laat han-
gen naar de projectontwikkelaar. 

Maar wat is er dan aan de 
hand met Herenweg 112? 
Wat is er aan de hand? Moet je dit 
eens lezen. Anco begint zich nu 
echt op te winden (redactie).

“Herenweg 112 kan, net als de 
Bernhardlaan, intensiever be-
bouwd worden waarbij reke-
ning gehouden moet worden 
met de aangrenzende perce-
len. Het perceel mag aan één 
kant bebouwd worden, waar-
bij de hoogte en dichtheid van-
af de Herenweg richting de plas 
langzaam oploopt. Met een ac-
cent op de kop aan het wa-
ter. Dat hoeft niet te beteke-
nen dat de gerealiseerde be-
bouwing Bernhardlaan gekopi-
eerd moet worden zoals gesug-
gereerd lijkt. Gezien de bruik-
baarheid van de beoogde ont-
wikkelingen dienen de water-
gangen verbreed te worden en 
de woningen voorzien worden 
van aanlegplaatsen.” 

Het heeft er alle schijn van dat de 
ambtenaren en wellicht ook het col-
lege zich weer helemaal hebben la-
ten inpakken door een projectont-
wikkelaar, die weer ‘huilie-huilie’ is 
komen doen op het gemeentehuis. 
En ja, dan worden de opvattingen 
van de eigen inwoners over pas-
sende bouw op het perceel Heren-
weg 112 wel weer heel gauw ver-
geten. Daar hebben de ambtenaren 
blijkbaar geen boodschap aan. En 
als klap op de vuurpijl staat er dat 
het perceel aan een kant bebouwd 
mag worden. Wie bedenkt nu zo-
iets? Wie heeft dat besloten? Dit is 
toch een slag in het gezicht van om-
wonenden, maar ook alle inwoners 
van Vinkeveen? 

Maar dat kan toch niet alles 
zijn waar je je over opwindt?
Je hebt aardig door dat ik me hier 
echt kwaad om maak. Kijk eens naar 

de hele dorpsvisie. Het ambitieni-
veau van de Dorpsvisie Vinkeveen is 
hoog. Het moet weer een echt dorp 
aan de plas worden, waarbij de re-
creatieve mogelijkheden van Vinke-
veen veel beter dan nu benut moe-
ten worden. Op zich niets mis mee. 

Dan heb je toch niets te klagen?
Maar als je de toekomstige invulling 
ziet en leest hoe er over percelen en 
gronden van derden wordt geschre-
ven, zal iedereen zich toch moeten 
afvragen of die geschetste plannen 
getuigen van realiteitszin. Het had 
ook anders gekund, sterker nog, 
het had anders gemoeten! De klein-
schaligheid moet niet worden ver-
nietigd, maar juist gekoesterd wor-
den in de nieuwe plannen.

Zeg jij dan maar eens 
hoe het dan wel moet
Anco verzucht: Het zou veel beter 
zou zijn als het Kernenbeleid voor 
Vinkeveen was ingestoken vanuit 
de probleemstelling ‘hoe kunnen 
we Vinkeveen weer een echt dorp 
aan de plas laten worden, waardoor 
de recreatieve mogelijkheden maxi-
maal worden benut?’ Dit voorleg-
gen aan de inwoners en organisa-
ties uit Vinkeveen. Binnen de Vinke-
veense organisaties en bij de inwo-
ners zijn namelijk zoveel kennis en 
ideeën aanwezig waardoor juist in 
samenspraak en samenwerking 
tot een heel goede en een van rea-
liteitszin getuigende Dorpsvisie ge-
komen kan worden.
Maar nee hoor, de inwoners en or-
ganisaties weten van niets en zijn 
niet gehoord en totaal niet betrok-
ken. Zij mogen een reactie geven en 
die zal worden verwerkt. Ja, ja, wie 
bedenkt zoiets? 

Wat is jouw conclusie?
Het is jammer dat het College maar 
ook deze gemeenteraad het speer-
punt Kernenbeleid zelf bot hebben 
gemaakt door voortdurend in ou-
de patronen – uitsluitend denkend 
vanuit het gemeentehuis – te ver-
vallen. Een gemiste kans, maar ook 
het bewijs dat Kernenbeleid niet iets 
is wat je als College moet roepen, 
maar echt moet doen, doen, doen 
en nog eens doen. Maar dat geldt 
ook voor de andere raadsfracties, 
die alleen met de mond Kernen-
beleid belijden, maar dit niet in da-
den omzetten.Laat iedereen het SA-
MENWERKEN met de kernen en 
haar inwoners nu eens in de prak-
tijk brengen. Maak er eens een echt 
speerpunt van. 
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Leerlingen Nicole geven zaterdag 
en zondag dansshow

Mijdrecht - Op zaterdagavond 1 en 
zondagmiddag 2 juni is het weer zo-
ver: dansshow 2013! Alle leerlingen 
van Jazz- & Showballet Nicole uit 
Mijdrecht, van jong tot oud, zijn klaar 
om te laten zien wat zij het afgelopen 
seizoen in elkaar gezet hebben. Dans-
show 2013 bestaat uit een stortvloed 
van zeer verschillende dansen in een 
razendsnel tempo achter elkaar. Het 
is de 26e show voor de dansschool 
met nog steeds hetzelfde concept. 
Niet een gewone eindvoorstelling in 
een kille entourage maar een echte 
dansshow met honderden kostuums, 
glitter, veren, make-up, goed licht en 
geluid, een enorm toneel en natuurlijk 
een groot publiek. Diverse nummers 
zullen de revue passeren, o.a. Bur-
lesque, Cannonball, Bailando, Bol-
lywood, Parapluutje van K3 waar de 
4-jarigen op dansen tot en met een 
echt rocknummer van de selecties en 
showgroep. De dansshow zal worden 
gehouden in sporthal De Phoenix in 
Mijdrecht. Kaarten à 15 euro zijn in de 
voorverkoop te verkrijgen bij Café Het 
Rechthuis en Backstage Hairfashion, 
beide in de Dorpsstraat te Mijdrecht. 
Zaterdagavond is bijna uitverkocht, 
voor zondag zijn er nog kaarten be-
schikbaar.

Het blijft feest bij
AH Jos van den Berg!

Uithoorn - Het kan niet op bij AH 
Jos van den Berg in Uithoorn. Is de-
ze AH altijd al een strakke winkel, 
goed afgevuld, netjes en gezellig, 
afgelopen woensdag waren jong en 
oud verrast toen ze de winkel bin-
nenstapten. 

Ter ere van het feit dat ze weer in 
de finale stonden voor de verkie-
zing Beste Supermarkt van Neder-
land, hadden Jos en zijn team een 
unieke actie bedacht. De hele zaak 
hing vol met ballonnen. Aan iede-
re ballon hing een kaartje en daar-

op stond wie een prijs had gewon-
nen. De prijzen varieerden van no-
ten, een frisdrankje, een flesje wijn, 
een bloemetje, bonbons tot een 
wasmachine en een minuut gra-
tis winkelen. Er hingen maar liefst 
3500 ballonnen en aan het eind van 

De winkel zag er fantastisch uit met al die duizenden ballonnen

Net voor de winkel konden de winnaars direct hun prijs ophalen

de dag waren alle kaartjes eraf. Ie-
dereen was verrast en enthousiast 
over deze actie. De actie werd me-
de ondersteund door: Klassenoten, 
Neeleman Stroopwafels, Elvee Bon-
bons, Coca Cola, Peijnenburg, Pep-
siCo, Mars, Henkel, Campina, Uni-
lever, Vrumona, Pietercil Barends, 
Bloemisterij Ward Grimbergen, 
Sportcentrum Amstelhof en Perso-
nal Touch Travel. Ook de collega’s 
van Jos droegen hun steentje bij en 
wel Bruna Amstelplein, Van Tol Die-
renspeciaalzaak, Thomas Cook reis-
bureau, Kaasspecialist Meelenhorst, 
Slagerij Gert Stronkhorst, Theehuis 
Amstelplein, Drogisterij Boogaard 
en juwelier Sparnaay. En niet te ver-

geten De Feesterie uit Bussum die 
alle ballons heeft opgeblazen en 
voorzien van de kaartjes. Zij had-
den blaren op hun vingers van het 
knopen.

Nieuwe actie
Vanaf heden heeft Jos van den Berg 
al weer de volgende actie op po-
ten gezet: ‘Het Waardecheque Fes-
tijn’. Hij geeft 100 prijzen weg. Waar-
decheques van 25 euro tot en met 
125 euro per cheque. Deze cheques 
kunt u in de deelnemende winkels 
verzilveren. Spaar in de periode van 
29 tot 21 juni kassabonnen van de 
deelnemende winkels op het Am-
stelplein. 

Let op 
Niet alle amstelplein-winkeliers 
doen mee, dus u kunt geen kassa-
bonnen van de volgende winkeliers 
inleveren bij Otto bloemen, Rand-
stad Uitzendbureau, Flying Fisch, 
Blokker, Oorwerk en Bart Smit. 
Spaar de kassabonnen met een to-
taalbedrag van 25 euro. Niet ze aan 
elkaar en schrijf achterop je naam, 
adres en telefoonnummer. Depo-
neer deze in de ton in het winkel-
centrum. 
Zaterdag 22 juni is de prijsuitrei-
king om 15.00 uur op het Amstel-
plein. U moet persoonlijk aanwezig 
zijn. Bent u er niet dan gaat de prijs 
naar een ander.

Mijdrecht - Op zaterdag 8 juni is 
het Raadhuisplein in Mijdrecht we-
derom ‘the place to be’. Nu voor de 
28ste editie van de VIOS taptoe. Om 
12.30 uur vertrekken de deelnemen-
de korpsen vanaf het VIOS clubge-

bouw aan de Windmolen voor een 
stertocht naar het Raadhuisplein. 
Hier begint om 12.45 uur het voor-
programma met een optreden van 
dweilorkest Dorst. Het hoofdpro-
gramma van de taptoe vangt om 

13.15 uur aan. De toegang is gratis.
Naast Show- & Marchingband VIOS 
treden ook de VIOS majorettes op. 
Verder in het hoofdprogramma nog 
drie korpsen: drumfanfare TTH uit 
Hazerswoude, Drum- en Showband 

Con Brio uit Alphen aan den Rijn en 
Showband Nieuwkuijk uit Nieuw-
kuijk. Kom 8 juni naar het Raadhuis-
plein en mis dit spektakel niet. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten, want 
de taptoe is gratis toegankelijk.

Zaterdag 8 juni VIOS taptoe op het Raadhuisplein

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 4 juni or-
ganiseert klaverjasclub Onder 
Ons de eerste zomer prijskaart 
avond voor iedereen die graag 
kaart, dus ook voor iedereen die 
op vakantie is of recreëert. Er zijn 
weer veel mooie prijsjes te win-
nen. Er worden 3 partijen ge-

speeld van 16 gifjes, de aanvang 
is 20.00 uur in bar bistro “De Ha-
ven”, Proosdijhaven Herenweg 
276, in Vinkeveen. Parkeren  kunt 
U aan de aan de overkant.
Deze kaartavond word iede-
re eerste dinsdagavond van de 
maand herhaald.

Aankomend weekend 
spektakel op de Amstel
Uithoorn - De Amstel wordt zater-
dag en zondag onveilig gemaakt 
door maarliefst 250 kanopoloërs uit 
heel Europa. De Uithoornse Roei- 
en Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter organiseert voor de 16e keer het 
internationale kanopolotoernooi, de 
Amsterdam Open. 
Het jaarlijks terugkerende toer-
nooi is inmiddels uitgegroeid tot het 
grootste internationale sportevene-
ment van Uithoorn. Dit jaar doen er 
32 teams mee uit België, Engeland, 
Schotland, Frankrijk, Polen en na-
tuurlijk Nederland. Thuisclub MdR 
doet uiteraard ook mee. Vier van de 
vijf teams laten hun kunsten zien 
aan het thuispubliek. 
Elk jaar wordt het toernooi weer 
een stapje professioneler. Vorig jaar 
stond er voor het eerst een tribune 
en was er een brug naar de cam-

ping aan de overkant. Dit jaar zijn er 
schotklokken in de hoofdklasse. De 
schotklok is de nieuwste regel in de 
kanopolosport: binnen een minuut 
moet het team in balbezit op doel 
hebben geschoten. Dit maakt de vi-
sueel aantrekkelijke sport nóg leu-
ker om naar te kijken. 
Iedereen die kennis wil maken met 
de kanosport is van harte uitgeno-
digd om dit weekend te komen kij-
ken naar het spektakel op de Am-
stel. De wedstrijden duren zaterdag 
van 9.00 tot 18.00 uur. Op zondag 
beginnen de wedstrijden ook om 
9.00 uur en vanaf 15.00 uur zijn de 
finales. Alle ondernemers van Uit-
hoorn zijn hierbij uitgenodigd om in 
de ondernemerslounge onder het 
genot van een hapje en een drank-
je de finales te bekijken (aanmelden 
kan via kanopolo@mdr.nu).

LOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN
KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.NL



In een vorige column schreef 
ik al waarom het belangrijk 
is dat kinderen naar buiten 
gaan en in contact komen 
met de natuur. In het voorjaar 
gaat dat gemakkelijker dan 
in de winter. Eenmaal buiten 
kunnen kinderen natuurlijk 
voetballen, touwtje springen 
of hutten bouwen. Maar ook 
met planten zijn leuke dingen 
te doen! Op de foto staan 
verschillende planten die nu 
bloeien en waarmee je iets 
kunt doen.

Muziek maken kun je met de 
holle stengel van het ‘fl uiten-
kruid’ dat nu volop in bloei 
staat. Neem een stukje sten-
gel dat aan de ene kant open 
is en aan de andere kant dicht 
is (daar zit de ‘knoop’ van de 
stengel). Maak halverwege 
overlangs een kleine snede. 
En dan fl uiten maar! Ook met 
een grasspriet tussen je dui-
men kun je fl uiten.

Honger? Er is genoeg te eten 
in de natuur. Wel even zeker 
weten dat je de goede plant 
hebt! Zo kun je soep of thee 
maken van brandneteltop-
pen. Of vogelmuur door de 
sla doen. Erg lekker vind ik 
zelf kruidenboter van ‘look-
zonder-look’. Deze plant met 
witte bloemetjes ruikt naar 
uien, maar is er geen familie 
van. Recept: veel (jong) blad 
verzamelen, fi jn snijden en 
met wat zout door roomboter 
mengen.

Ook de ‘witte dovenetel’ staat 
nu volop in bloei. In de bloe-
men zit nectar voor bijen en 
hommels. Maar ook wij kun-
nen er van genieten door een 
bloemetje uit te zuigen.

Je kunt ook creatief met plan-
ten aan de slag, bijvoorbeeld 
door ermee te verven. Voor 
geel gebruik je paardenbloe-
men, voor rood klaprozen en 
voor groen allerlei soorten 
bladeren. Je kunt ook bloe-
men verzamelen en drogen 
in bijvoorbeeld een tele-
foonboek. Daarna kun je er 
thuis een mooie collage van 
maken. Ook leuk is om een 
kaart met dubbelzijdig plak-
band erop mee te nemen en 
daar bloemen op te plakken. 
Verder kun je natuurlijk ook 
nog sieraden maken, zoals 
een ketting van madeliefjes.

Schijnt de zon te fel? Be-
scherm je hoofd met het blad 
van groot hoefblad. Heb je zin 
om iemand te plagen? ‘Plak’ 
dan kleefkruid op zijn rug. Of 
doe een kruipertje (gras) in 
zijn mouw. (Liever geen klit-
ten in haren, dat is echt ver-
velend).
Nog niet uitgespeeld? Doe 
dan een blad- of bloemen-
domino. Of een memoryspel. 
En als je dan uiteindelijk naar 
huis gaat, neem je natuurlijk 
nog een prachtig veldboeket 
mee, bijvoorbeeld van fl uiten-
kruid en boterbloemen. 

Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

In een vorige column schreef 

Strekspin

Zaterdag open dag bij Zorgboerderij Inner Art
De Kwakel – *Altijd al een boerde-
rij. *Altijd al groenten, fruit, bloemen 
en dieren. *Altijd al boerderijproduc-
ten. *Altijd al hulpverlening. *Grotere 
behoefte aan eerlijke en biologisch 
voedsel en wel dichtbij. *Groei van 
nieuwsgierigheid naar de boerderij. 
*De boerderij als onderdeel van het 
groenpark. *De boerderij als sociale 
ontmoetingsplaats in de Gemeente 
*Centraal punt waar zorg, gezond-
heid, boer en burger bij elkaar ko-
men. Dat is participatie. 

fWaarom dan nu niet een iets meer 
offi ciële vorm van Zorgboerderij In-
ner Art om hun producten onder uw 
aandacht te brengen. Daarom alles 
opgeknapt en... alles nu bij elkaar! 
Biologische (vergeten) groente- en 
fruitsoorten van eigen erf of uit de 
regio en producten daarvan - sa-
men met de zorgcliënten - gemaakt, 
zo van het land mogelijk door uzelf 
geplukt. Wat wilt u nog meer? 
Zorgboerderij Inner Art biedt aan 
wat het seizoen biedt, op hun grond 

wil groeien en wat de natuur geeft. 
Dat betekent ’s winters geen toma-
ten als ze geen kas hebben... Taar-
ten, chutney’s, allerlei soorten jams, 
sappen, cakes, gedroogde appeltjes 
van boven de houtkachel, gestoofde 
peertjes, compotes, appel-, rabar-
bermoes, verse, gesneden en onge-
sneden groenten, pompoenen, ka-
lebassen, maar ook cadeauartikelen 
gemaakt met behulp van hun deel-
nemers en medewerkers. 
Eigen foto- en tekstkaarten zijn 

eveneens verkrijgbaar bij Inner Art. 
De alpaca’s en schapen leveren hun 
zeer fi jne en sterke wol in verschil-
lende kleuren. Ook een brocan-
te of antiek voorwerp kunt u in hun 
boederderijwinkel vinden! Cadeau-
mandjes zijn samen te stellen naar 
uw smaak. Al met al, weer eens wat 
anders... 

U kunt zaterdag bij hen op bezoek 
komen tussen 9.00 en 16.00 uur aan 
de Vuurlijn 36 in De Kwakel.

Groep 3 van de Beatrix-
school bezoekt de boer
Wilnis - Groep 3 van de Prinses 
Beatrixschool is op bezoek geweest 
bij de biologische boerderij van de 
familie Samsom aan de Gagelweg. 
De kinderen werden vriendelijk ont-
vangen met een leuk welkomst-
praatje! De boer had speciaal op 
de kinderen gewacht om de koei-
en buiten te zetten. De kids moch-
ten in een rijtje op de weg staan, zo-
dat alle 120 koeien langs hen kon-
den lopen. Daarna werden hele leu-
ke opdrachten op de boerderij uit-
gevoerd, waarbij zij van de fami-
lie Samsom heel veel over de die-
ren en over het werken op de boer-
derij hebben geleerd. Het leuke was 

dat de kinderen een heleboel din-
gen ook zelf mochten uitproberen. 
Zo konden de koeien uit de hand-
jes van de kinderen eten. Nadat alle 
opdrachten vervuld waren werd hun 
kennis getest door ‘waar- of niet-
waar’vragen te beantwoorden. Dit 
ging de kinderen best goed af. Ze 
hadden goed opgelet dus. 
De groep is tot slot nog verwend 
met een lekker drankje en een heer-
lijk snoepje. 
Het was een geslaagde en leerza-
me ochtend en de Beatrixschool 
wil daarom de familie Samsom heel 
hartelijk bedanken voor hun gast-
vrijheid.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf 
geen standpunt in. Wij vinden dat alle medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Schijnveiligheid in 
Wilnis

De aanpassing in Wilnis bij de 
Weth. v Damlaan / N212 is zon-
de van het geld, er is een schijn 
veiligheid gemaakt door de 
schuine witte strepen te ver-
vangen door een vluchtheuvel-
tje die niemand gebruikt. Bijna 
iedereen ook ik zelf steekt nog 
steeds schuin over omdat het 

van de zotte is zoals het is ver-
nieuwd , zie bijgaande foto.

Naar mijn idee zonde van ONS 
geld dan maar beter meer geld 
uitgeven en er een rotonde van 
maken.

E Driehuis

Leerlingen Pijlstaartschool 
hebben koude en 

winderige sportdag
Vinkeveen – Vorige week 
woensdag 22 mei werd de sport- 
en spelletjesdag gehouden voor 
de leerlingen van de Pijlstaart-
school. Om half negen vertrok-
ken de groepen 3 t/m 8 naar de 
sportvelden van De Vinken en 
Hertha.
Om 9.00 uur werd de sportdag 
geopend met het bekende Kin-
deren voor Kinderenlied ‘Bewe-
gen is gezond’. De Koningsspelen 
liggen al weer bijna een maand 
achter ons maar gelukkig kenden 
de meeste kinderen het dansje 
nog wel. 
Dit jaar heeft het team gekozen 
voor een andere insteek van de 
sportdag. Voor de groepen 3 t/m 
5 waren verschillende spelle-
tjes op het veld uitgezet. Voor de 
groepen 6 t/m 8 was een clinic 
geregeld op het kunstgrasveld 

van Hertha, de tennisbaan en het 
korfbalveld. De groepen 6 en 6/7 
mochten kennismaken met tae-
kwondo en korfbal. De kinderen 
uit groep 7 en 8 leerden hoe je 
rugby moest spelen en tennissen. 
Ondanks de stevige wind en de 
lage temperaturen was ieder-
een blij dat het droog was en de 
sportdag toch door kon gaan. 
De groepen 1 en 2 bleven op 
school waar voor de kinde-
ren een boerderijcircuit op het 
schoolplein was uitgezet. Ook 
binnen werden de nodige spelle-
tjes gedaan en natuurlijk konden 
de kleuters zich laten schminken.
Het team wil graag van de ge-
legenheid gebruikmaken om de 
verzorgers van de clinics en de 
hulpouders te bedanken. Zonder 
hun hulp had de sportdag niet 
door kunnen gaan.

Echtpaar Nap beleeft diamanten huwelijk
Mijdrecht - Zeker de oudere inwo-
ners van Mijdrecht, maar ook tallo-
ze ‘middenmoters’, zullen ze nog wel 
(her)kennen: het echtpaar Lamber-
tus (‘Bert’) en Elisabeth (‘Bep’) Nap. 
Tientallen jaren lang hebben zij met 
hun ‘Drogisterij Nap’ in de Dorps-
straat velen voorzien van drogiste-
rijartikelen en parfums. Totdat doch-
ter Ria het van hen overnam. Dat is 
nog maar een paar jaar geleden. 

Doorzetters als zij dat in hun bedrijf 
waren, blijkt dit ook in hun huwelijk 
tot plezierige uitdrukking te komen. 
Dinsdag 28 mei jl. waren zij 60 jaar 
getrouwd. Een fl onkerend diamantje 
mag aan het Mijdrechts huwelijks-
juwelenkistje worden toegevoegd. 
Lambertus Nap zag het levenslicht 
op 20 mei 1927 in Mijdrecht, zijn 
echtgenote Elisabeth Antoinette van 
der Plas vijf maanden eerder, name-
lijk op 23 januari 1927 in Katwijk aan 
Zee. Het burgerlijk huwelijk werd op 
28 mei 1953 in het gemeentehuis in 
Mijdrecht gesloten. De kerkelijke 
inzegening volgde diezelfde dag in 
de Janskerk. Uit het huwelijk wer-
den een dochter en een zoon gebo-
ren. Ria is inmiddels ook bekend als 
degene die nu het vak in de drogis-
terij uitoefent en zoon Gert is zie-
kenhuisapotheker in Den Helder. 
Het echtpaar smaakt het genoegen 
drie kleinkinderen te kunnen zien 
opgroeien. Waar zij elkaar ontmoet 
hebben? “Tijdens de bevrijdings-
feesten in Mijdrecht in 1945. Samen 
met mijn ouders was het gezin van-
uit Katwijk in 1943 op last van de 
bezetter hier naartoe geëvacueerd. 
Tijdens de bevrijdingsfeesten kwam 
ik Bert tegen en dat klikte. 

Maar het duurde nog wel even 
voordat we gingen trouwen. Geld 
en een huis waren schaarse dingen 
in die tijd,” vertelt Bep. “Zij had een 
heel andere tongval in haar stem 
dan de doorsnee Mijdrechtenaren. 
Dat ‘Katwijks’ viel mij op en ik vond 
het wel leuk. Daar ben ik op geval-
len en natuurlijk ook op haar,” vult 
Bert olijk aan. 

Lang in het drogistenvak
Het echtpaar heeft steeds in 
Mijdrecht gewoond, zij het niet al-
tijd op dezelfde plaats. Uiteinde-
lijk werd het de woning met win-
kel in de Dorpsstraat op de hoek 
van de Kerkvaart. Bert ‘rolde ‘ in het 
vak van drogist omdat zijn vader in 
Mijdrecht ooit een kruidenierszaak 
met een drogisterij had.
Daarvan is toen alleen de drogisterij 
overgebleven die door Bert in de ja-
ren vijftig werd voortgezet op de lo-
catie zoals die er nu nog is. Eerst on-
der de naam Nap Drogist & Parfu-
merie, later en tot nu toe als de be-
kende ‘DA drogist’. Maar eerst ging 
Bert eind jaren veertig nog in mili-
taire dienst waar hij autorijinstruc-
teur werd. Na zijn diensttijd volgde 
hij een opleiding drogist en startte 
samen met zijn vrouw de winkel in 
drogisterijartikelen.
Tientallen jaren hebben zij samen 
in de winkel gestaan en achter de 
winkel gewoond. Voortdurende uit-
breiding van de winkelruimte ging 
ten koste van het woonoppervlak. 
Zij kregen de kans een stukje grond 
aan de Kerkvaart te kopen waar zij 
een woonhuis lieten bouwen. Daar 
wonen zij nu ook al weer dertig jaar. 
“Alles bij elkaar bestaat onze zaak, 
vanaf mijn vader gerekend, onge-
veer 90 jaar waar ik er bijna zestig 
jaar in heb gewerkt,” herinnert Bert 
zich. Diep in zijn hart zou hij wel 
weer eens terug willen…
Maar het was niet altijd werken ge-
blazen. Bert en Bep zijn talloze ke-
ren in Zwitserland op vakantie ge-
weest omdat zij het zo’n prachtig 
land vonden. Bovendien hield Bert 
van autorijden. “Ik ben een van de 
eersten geweest die met een ‘Daf-
fodil’ (...) destijds over de bergpas-
sen ben gereden, zoals de Furkap-
as, Sustenpas en de Grimselpas,” 
vertelt hij met enige trots. Ook in 
sociaal-maatschappelijk opzicht 
heeft Bert zich van zijn beste kant 
laten zien in het Mijdrechtse. Hij 
was dertig jaar lid van de Vrijwilli-
ge Brandweer in Mijdrecht en ont-
ving daarvoor een Koninklijke On-

derscheiding. Hij zat ook in bestu-
ren van verschillende verenigingen. 
Het echtpaar toont trots de brief 
met de felicitaties van Koning Wil-
lem-Alexander en Koningin Maxi-
ma. Misschien zijn zij wel de eer-
sten in De Ronde Venen die dit heb-
ben gekregen! Felicitaties waren er 
ook van de Commissaris van de Ko-
ningin, Roel Robbertsen. Daar kwa-
men die van de gemeente en het 
bezoek van burgemeester Maarten 
Divendal nog bij. Dat moment kon 
niet door de redactie van deze krant 
in beeld worden gebracht, vandaar 
de foto dit keer zonder ‘de burg’. Het 
diamanten feestje is op de heugelij-

ke dag in besloten familiekring ge-
zellig gevierd.
Bert en Bep zijn echte no-nonsense 
mensen. Zij houden rekening met 
de beperkingen die de leeftijd hen 
(fysiek) oplegt. Aan de andere kant 
is de humor hen niet vreemd in de 
gesprekken en zij hebben een dui-
delijke mening over bepaalde za-
ken in de samenleving. Zolang dat 
het geval is kan je nog lang mee! De 
Nieuwe Meerbode feliciteert het di-
amanten bruidspaar van harte met 
deze mijlpaal in hun leven. Wie weet 
wordt het nog wel eens een fl onke-
rende briljant (65). Zou toch hele-
maal uniek zijn!
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Speciale plek met kindergitaren in 
muziekwinkel Stage Music
Aalsmeer - Een nieuwe medewer-
ker heeft muziekwinkel Stage Mu-
sic Service in de Schoolstraat en wel 
een heel bijzondere. In de winkel is 
een speciale plek ingericht met al-
leen maar driekwart en halve gita-
ren voor beginnende, jeugdige gita-
risten. En midden tussen al deze ver-
schillende gitaren en diverse kleu-
ren staat in de kinderhoek een eta-
lagepopje. Gekleed in, bijna uiter-
aard, een shirt met een rockgitaar, 

een stoere spijkerbroek, een pet en 
een moderne pilotenbril, nodigt hij 
kinderen uit om eens rustig de rui-
me keuze te bekijken. Zo’n twintig 
verschillende driekwart en halve gi-
taren heeft Stage Music Service in 
haar assortiment. Natuurlijk ‘gewo-
ne’ bruine gitaren, maar ook kan ge-
kozen worden voor een zwart, roze 
of wit snaarinstrument. Omdat kin-
deren kleiner zijn dan volwassenen 
en kortere armen hebben, worden 

voor hen instrumenten op maat ge-
maakt. Zo is het mogelijk voor kin-
deren vanaf ongeveer vier jaar om 
gitaar te gaan leren spelen.

Eigenaar Leen Mulder vindt het be-
langrijk dat de jeugdige starters be-
ginnen met spelen op een bij hun 
leeftijd passend instrument. “Een 
volwassen gitaar is voor hen vaak te 
groot. Door de grote body kunnen 
kinderen moeilijk bij de snaren ko-
men en krijgen ze eerder vermoei-
de armen en vingers. De driekwart 
en halve gitaren hebben een klei-
nere body waardoor het voor kinde-
ren veel makkelijker wordt om lied-
jes op de gitaar te gaan leren spe-
len.” Voor jongens en meiden, die 
met hun ouders een gitaar komen 
uitzoeken, wordt ruimschoots de tijd 
genomen. 

Aandacht
Er is veel aandacht voor iedere nieu-
we gitarist of gitariste in spe. Allen 
gaan de deur uit met een speel-
klaar instrument, want iedere gi-
taar wordt nog even extra gestemd 
en uiteraard wordt advies gegeven 
over onderhoud e.d. Service is tot 
slot in de naam van de muziekwin-
kel in het centrum van Aalsmeer op-
genomen. Kindergitaren heeft Sta-
ge Music Service al vanaf 55 euro 
per stuk. Allen zijn gegarandeerd 
van goede kwaliteit en van gere-
nommeerde merken. “Troep ver-

Gezellige en geslaagde open dag 
bij Het VerkeersCollege

Mijdrecht - Zaterdag 25 mei om 
10.00 uur was het weer zover. De 
open dag bij Het VerkeersCollege 
ging weer van start. Dit jaar werd 
tevens het 5 jarig bestaan gevierd. 
Tijdens de open dag kon iedereen 
gratis een rijtest naar keuze ma-
ken. Naast de lesauto’s waren ook 
de motor en de vrachtauto regelma-
tig bezet en dat zorgde voor veel fo-
tomomenten en blije gezichten bij 
de bezoekers. De regen bleef geluk-
kig weg en daardoor kan er van een 

zeer gezellige en geslaagde dag ge-
sproken worden. De nieuwe regels 
inzake het nieuwe motorrijbewijs 
en de verplichte nascholing voor 
chauffeurs (code 95) waren een be-
langrijke reden voor mensen om de 
informatiesessies te komen bezoe-
ken. De einddatum van de verplich-
te nascholing voor chauffeurs komt 
steeds dichterbij dus zorg dat je op 
tijd je scholing hebt gevolgd. Het 
VerkeersCollege verzorgt hier ver-
schillende trainingen voor vanuit de 

locatie in Mijdrecht. Het Verkeers-
College bestaat dit jaar 5 jaar en 
had daarom verschillende aantrek-
kelijke Lente-acties.
De 15 zwarte lesauto’s zijn een ver-
trouwd beeld geworden in de regio. 
En de locatie op het industrieterrein 
weten ook steeds meer mensen te 
vinden. 

Uniek
De nieuwe lesmethode zorgde voor 
een hoop kandidaten die de rijsi-
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De Stichting de Bovenlanden beheert een landschaps- en 
natuurbouwterrein aan de Bovendijk. Het terrein is bijna 3 ha groot 
en ligt ca. 2 meter onder zeeniveau. Door het aanleggen en beheer 
van dit terrein worden kleine landschapselementen behouden. 
Op het terrein is nu o.a. het volgende te vinden: vochtig en nat, 
voedselarm grasland, lage moerasbegroeiing, open water, rietkragen 
en oevers met verlanding.

Het is van groot belang dat de (grond)waterstand in dit gebied niet 
te laag wordt, want dan verdroogt de bodem en verdwijnt de natte 
vegetatie. Om te zorgen dat het terrein voldoende nat blijft, staat 
er een weidemolen die water in het gebied pompt. Het peil in het 
gebied is ruim 10 centimeter hoger dan het water in de omringende 
sloten. Om precies te kunnen meten hoe hoog het water in het 
gebiedje staat, is er een aantal maanden geleden een peilschaal (een 
soort meetlat) geplaatst. 
Op een peilschaal kun je afl ezen hoe hoog het water staat ten 
opzichte van NAP. Voordat zo’n peilschaal geplaatst kan worden, 
moet je nauwkeurig meten op welke hoogte het water staat ten 
opzichte van NAP. In Nederland zijn op een groot aantal plaatsen 
hoogtebouten gezet, waarvan de hoogte ten opzichte van NAP 
bekend is. Op de Bovendijk is bij het arkenpark de Waterlelie ook 
zo’n hoogtebout te vinden. Vanuit deze bout hebben studenten 
van de opleiding Geodesie van de Hogeschool Utrecht met behulp 
van landmeetkundige apparatuur tot op de millimeter nauwkeurig 
gemeten welke hoogte de brug heeft bij ons terrein. Hierdoor was 
het mogelijk om de peilschaal op de juiste diepte te plaatsen.

Door geregeld de waterhoogte bij de peilschaal af te lezen, kunnen 
we beter in de gaten houden of het water wel op de juiste hoogte 
staat en zo nodig maatregelen nemen.

Dit is een column van Stichting De Bovenlanden. Zo wil de 
stichting u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op hun 
natuurterreinen. Draagt u het werk van de Stichting De Bovenlanden 
een warm hart toe dan nodig ik u uit donateur te worden. Vanaf 7,- 
bent u al donateur.

Annemiek Melsen, bestuurslid 
Stichting de Bovenlanden

Kijk op 
www.stichtingdebovenlanden.nl 
voor meer informatie.

Peilschaal om waterniveau
te meten

STICHTING

DE BOVENLANDEN
kopen we niet”, reageert eigenaar 
Leen Mulder enigszins fanatiek. 
“Daar is gitaar spelen een te mooie 
hobby voor”, vervolgt de zelf gita-
rist en vioolspeler. Ook overigens 
wat violen betreft, heeft de muziek-
winkel instrumenten voor klein en 
groot. Van kleine kwart en driekwart 
violen voor kinderen vanaf 4 jaar tot 
‘hele’ exemplaren voor volwasse-
nen. Uiteraard worden ook begin-
nende violisten uitgebreid en goed 
geïnformeerd en gaan zij met een 
speelklare viool, inclusief koffer en 
stok, de deur uit. Stage Music Ser-
vice verkoopt natuurlijk ook gita-
ren (klassiek, western en elektrisch) 
voor volwassenen, is de winkel op-
gevrolijkt met een uitgebreide per-
cussie-kraam, maken blokfl uiten, 
drumbenodigdheden, versterkers, 
lessenaars en statieven deel uit van 
het assortiment. Verder onder ande-
re ook rietjes en tassen voor blaas-
instrumenten, effectpedalen, stem-
apparaten, een groot (les)boeken 
bestand, fl ightcase materiaal en 
leuke muzikale cadeaus.
Tot slot kan Stage Music Ser-
vice wel dé kabelspecialist ge-
noemd worden en heeft de mu-
ziekwinkel in twee grote vitrine-
kasten een hele mooie en gevari-
eerde collectie mondharmonica’s. 
Adres: Schoolstraat 7 in Aalsmeer, 
tel. 0297-328044, mail: info@
stagemusic.nl en bekijk ook eens de 
website: www.stagemusic.nl.

mulator even wilde testen en zich 
daarna direct opgaven voor een rij-
opleiding ‘nieuwe stijl’. Deze lesme-
thode is uniek omdat Het Verkeers-
College hem zelf heeft ontwikkeld 
en gebaseerd is op de Ris metho-
de van het CBR. In de methode van 
Het VerkeersCollege wordt gebruik-
gemaakt van een rijsimulator, een 
camera lesauto, een praktijkwerk-
boek, instructiefi lmpjes via de web-
site, een theorieopleiding, een Tus-
senTijdseToets en een gestructu-
reerde leergang. Hierdoor zal de 
slagingskans bij het CBR enorm 
toenemen. Tijdens de open dag 
werd er door het publiek zeer en-
thousiast op gereageerd. De nieuwe 
lichte motorfi ets (cat. A1) werd za-
terdag ook voor het eerst gepresen-
teerd aan het publiek. Vanaf heden 
zullen de lessen voor deze nieuwe 
categorie van start gaan bij het Ver-
keersCollege in Mijdrecht.
De leeftijd om te mogen starten voor 
deze nieuwste lichte categorie ligt 
op 17 jaar (het examen op 18 jaar). 
Als je nu begint met de opleiding 
ben je net voor de zomer klaar met 
je rijbewijs. Bent u niet in de moge-
lijkheid geweest om even langs te 
komen, maar u zou wel meer infor-
matie willen ontvangen over de op-
leidingen van Het VerkeersCollege? 
Bel dan: 0297-250 638 of kijk op: 
www.verkeerscollege.com

Omlegging N201 
Schiphol-Rijk kan verder
Regio - Omdat de Provincie Noord-
Holland en de eigenaren van gron-
den rond Schiphol-Rijk overeen-
stemming hebben bereikt over de 
verkoop daarvan ten behoeve van 
de aanleg van de nieuwe N201, kan 
het nog ontbrekende deel door het 
land achter Schiphol-Rijk – de zgn. 
‘boerenlandvariant’ – verder wor-
den voltooid. Dit laat de Provincie 
Noord-Holland middels het Project-
bureau N201 + weten. De afspraken 
hierover zijn op 26 april dit jaar vast-
gelegd in een overeenkomst.
Nu nog eindigt de N201 ter hoog-
te van het kruispunt Koolhoven-
laan/Cargo Entrance. Op 1 mei 
is de tweede fase van de omleg-
ging Schiphol-Rijk van start ge-
gaan, waarna op 7 mei daadwer-
kelijk ter plaatse met het uitvoeren 
van de werkzaamheden begonnen 
die nog tot eind van dit jaar zullen 
duren. Het deel dat nu wordt aan-

gelegd sluit aan op het verhoogde 
deel achter de kantoorpanden van 
Schiphol-Rijk met achtereenvolgens 
een fl y-over over de Beechavenue, 
het parkeerterrein De Overloop en 
het viaduct over de Kruisweg (zie 
de bijgaande artist impression). 
De N201 vervolgt haar weg via het 
nieuw te ontwikkelen industriege-
bied Schiphol Logistics en sluit aan 
op de A4. Als de werkzaamheden 
allemaal zijn afgerond hoopt men 
aan het einde van dit jaar het ge-
deelte rond Schiphol-Rijk voor het 
verkeer te kunnen openstellen. Wie 
een indruk wil hebben hoe het uit-
eindelijk wordt kan een animatie-
fi lm zien van dit deel van de omleg-
ging via de website www.n201.in-
fo. Kies voor foto- en fi lmbeelden en 
dan voor Omlegging Schiphol-Rijk. 
Maar ook andere delen van de om-
legging kunnen als een animatiefi lm 
worden getoond.

Werkgroep Hofl and hield onderzoek onder haar bewoners

Veel klachten over onder andere 
hekwerk en oversteek Dukaton
Mijdrecht - In april is de eerste 
nieuwsbrief van wijk Hofl and
 “Hallo, Hallo hoort u mij nog!“, 
met een daarbijbehorende enquê-

te, verspreid door de werkgroep 
Hofl and in oprichting. In deze vra-
genlijst werd gevraagd hoe de be-
woners van de wijk Hofl and den-

ken over de inrichting, het leefkli-
maat en het wonen in hun wijk, het 
voorzieningenniveau en de eventu-
ele wensen voor de toekomst. Er is 

massaal gereageerd en de bewo-
ners hebben duidelijk van zich la-
ten horen. De uitgewerkte selec-
tie toont aan dat er zeker knelpun-
ten zijn in de wijk Hofl and. Zo zijn 
er veel klachten over het hekwerk 
bij T-splitsing Aquamarijn-Dukaton, 
de oversteekplaats Dukaton, het 
zwerfvuil en overlast van uitwerp-
selen van huisdieren. Ook over het 
groenonderhoud zijn de meeste in-
woners niet tevreden. Daarnaast is 
er overlast van inbraak en hangjon-
geren. Er is dus werk aan de winkel! 
De werkgroep i/o Hofl and steekt 
de handen uit de mouwen om bin-
nen redelijke termijn, samen met de 
gemeente De Ronde Venen, Stich-
ting Tympaan-De Baat en de poli-
tie, te zoeken naar gewenste oplos-
singen voor behoud van een pretti-
ge leefomgeving. Een aantal inwo-
ners heeft in de enquête aangege-
ven mee te willen denken tijdens de 
bijeenkomsten van de werkgroep 
i/o Hofl and maar zij hebben helaas 
geen contactgegevens vermeld. De-
ze mensen wordt gevraagd de con-
tactgegevens alsnog door te ge-
ven via bewonersplatformhofl and@
gmail.com.





Vinkeveen - Zaterdag 25 mei valt 
er voor de C2 van Korfbalvereni-
ging De Vinken een kampioen-
schap te verdienen. Na het be-
haalde kampioenschap in de zaal 
hunkerde de talentvolle Jumbo C2 
op het veld opnieuw naar de eer-
ste plaats. En op deze mooie za-
terdag is het dan eindelijk zover, 
dat de eindoverwinning veilig kan 
worden gesteld tegen het sterke 
Reflex C1 uit Woerden.

De Vinkenjeugd onder leiding van 
Ed Duikersloot, Melanie Kroon en 
Jelle Mul is dit veldseizoen inge-
deeld in de vijfde klasse, met als 
tegenstanders Reflex C1 (Woer-
den), OVVO/De Kroon C3 (Maars-
sen) en ESDO C2 (Kockengen). 
Drie ploegen, die in de zaal ook de 
tegenstander waren van de C2. 
Om te beginnen een klein over-
zicht van het seizoen van de C2. 
Het door de plaatselijke Jum-
bo gesponsorde jeugdteam be-
gon uitstekend aan de competitie 
en wist in de eerste wedstrijd een 
10-5 overwinning te boeken tegen 
ESDO. De tweede wedstrijd te-
gen Reflex C1 daarentegen kon De 
Vinken C2 helaas niet de boven-
toon voeren, en werd er uiteinde-
lijk met veel pijn en moeite een 5-5 
gelijkspel in de wacht gesleept. 
De twee volgende wedstrijden, 
beide tegen OVVO C3, werden wel 
weer gewonnen, en mede dank-
zij deze punten wist De Vinken C2 
een voorsprong van twee punten 
op de nummer 2 Reflex C1 op te 
bouwen. Dit betekent dat de C2 in 
ieder geval al gedeeld kampioen 
was, maar er is collectief beslo-
ten dat daar geen genoegen mee 
wordt genomen. En dat brengt ons 
bij deze belangrijke zaterdag, één 
puntje is genoeg om ervoor te zor-
gen dat Reflex niet meer naast De 
Vinken C2 kan komen. 
Zaterdag begonnen de Vinken-
aspiranten met in de aanval: Rosa 
Boerlage, Thomas Duikersloot, Li-

sette vd Leeden en Mariska Boel-
laard en verdedigend begonnen 
Bart Jan Burggraaff, Miquel Jacob, 
Celine Leeflang en Tessa Stoof, op 
de reservebank begonnen Emile 
Moolewijk en Julia Tijsseling. 
De Vinken begon goed aan de 
wedstrijd, en wist vele kansen te 
creëren. De Jumbojeugd wist Re-
flex uit hun spel te halen door fa-
natiek uitverdedigen en druk te 
geven in de vier-nul. Het was dan 
ook hierdoor, dat Rosa Boerla-
ge eerst via een schot de 1-0 liet 
noteren en later dankzij een door-
loopbal ook de 2-0 wist te maken. 
Het tweede aanvalsvak had wat 

meer moeite om tot kansen te ko-
men, en dit gaf Reflex mogelijkhe-
den om de 2-1 te maken. Dit was 
ook de ruststand.
In de rust werd door de coaches 
benadrukt dat concentratie gebo-
den was om deze wedstrijd te win-
nen; verder werd Mariska Boel-
laard in het veld gebracht voor Ju-
lia Tijsseling.
Dat er goed naar de coaches is 
geluisterd bleek wel in de twee-
de helft. Eerst wist Bart Jan Burg-
graaff een zelf meegekregen straf-
worp af te maken, wat zorgde voor 
de 3-1. Daarna wist ook Thomas 
Duikersloot zijn doelpunt mee te 

pakken via een doorloopbal, en 
vervolgens scoorde Rosa Boerlage 
alweer haar derde van de dag, wat 
de stand op 5-1 bracht. Tot slotte 
wist Bart Jan Burggraaff in de laat-
ste minuten nog een kansje af te 
ronden, waardoor het kampioen-
schap een feit was. 
Na afloop werd dit kampioenschap 
uitgebreid gevierd met taart. Het 
laatste doel wat de C2 nu nog rest 
is ongeslagen kampioen worden; 
hiervoor zullen ze op 1 juni op zijn 
minst gelijk moeten spelen tegen 
ESDO C2. Waarna ze kunnen te-
rugkijken op een zeer geslaagd en 
gezellig jaar.

Vinkeveen - Wat is schaken toch 
een mooie denksport. Schaken 
heeft een bepaalde moeilijkheids-
graad. Het bord heeft 64 velden met 
32 stukken die 9 verschillende ma-
noeuvres uit kunnen voeren, en dan 
de interactie daartussen, dat is een 

hele uitdaging. Iedereen doet wel-
eens een verkeerde zet. Als je daar 
achter komt, moet je daarmee om 
leren gaan, je hebt het tenslotte zelf 
gedaan. Hoe verder het spel vordert, 
hoe dieper je moet nadenken over je 
volgende zet en dat ook nog binnen 

een bepaalde tijd die je voor de par-
tij met elkaar afspreekt. 
Je kunt er zelfs veel van leren; keu-
zes maken, problemen oplossen, 
beslissingen nemen, vooruitzien, 
een plan maken en uitwerken, om-
gaan met twijfel, winst en verlies 
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Jeugd doet theorie-examen bij 
schaakvereniging Denk en Zet

Korfballers De Vinken verliezen 
in aanloop kampioenswedstrijd
Vinkeveen - De korfballers van De 
Vinken 1 speelden afgelopen zater-
dag hun één na laatste wedstrijd 
tegen Velox 1. In Rotterdam had-
den de Vinkeveense korfballers veel 
moeite om tot score te komen. Na 
een 4-4 ruststand vertoonde Velox 
meer wilskracht en zorgde voor het 
eerste verlies van de ABN-Amro’ers 
in deze veldcompetitie.

Debuut Mark de Haan
Het achttal van coach Johan Kroon 
moest ook deze zaterdag winnen 
om de koppositie te behouden.
Velox heeft de punten ook hard no-
dig om uit de degradatiezone te 
blijven. Vandaag verving Mark de 
Haan de door koorts gevelde Pe-
ter Kooijman. De talentvolle juni-
oor begon verdedigend met Kelvin 
Hoogeboom, Annick Stokhof en Eva 
Hemelaar. Aanvallend startten Ma-
riska Meulstee, Melanie Kroon, Ger-
win Hazeleger en Rudy Oussoren.
Velox begon geduldig met het in-
vullen van de posities en creëer-
de hierna diverse schoten. Ook de 
Vinkenaanvallen leverden voldoen-
de kansen op, waarvan Mariska er 
één scoorde. Na een Rotterdamse 
strafworp schoot Eva van afstand 
raak. Voor de tweede maal maakte 
de Vinkendefensie een overtreding 
bij een doorloopbal en door deze 
strafworp werd de stand weer ge-

lijk getrokken. De Vinken nam op-
nieuw een voorsprong met schoten 
van Melanie en Mariska. Velox zette 
een tandje bij en wist ook tweemaal 
van afstand te scoren.

Debuut Manon Dankelman
De Vinken verzuimde direct na rust 
een aantal grote kansen te benut-
ten. Pas na een Rotterdamse tref-
fer kon Mariska de 5-5 scoren. In de 
afvang was Velox geregeld heer en 
meester, terwijl De Vinken het vaak 
moest doen met één schot per aan-
val. De inbreng van Manon en Frank 
Dankelman bracht meer fanatisme 
in de ploeg en zo kon De Vinken 
met schoten van Kelvin en Frank 
op een 6-7 voorsprong komen. Op-
nieuw scoorde Velox een vrije bal 
en een score van afstand bracht de 
Rotterdammers veel vertrouwen. Op 
de gelijkmaker van Kelvin had Ve-
lox meteen een antwoord en vanaf 
de stip werd de eindstand op 10-8 
bepaald.

Kampioenswedstrijd
Aanstaande zaterdag speelt De Vin-
ken 1 haar kampioenswedstrijd te-
gen Crescendo 1. Door het verlies 
staat De Vinken nu één punt ach-
ter op Crescendo. Deze spannende 
en laatste wedstrijd zal om 15.30 uur 
aanvangen in sportpark De Molm-
hoek.

Korfballers Atlantis B1 
verliezen als kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het korfbalteam Atlantis B1 
de laatste wedstrijd van het seizoen 
en sloot daarmee een periode met 
dezelfde spelers en coaches van 
twee jaar af. Een periode waarin veel 
kampioenschappen zijn behaald en 
waar - zelfs meer dan goed - is ge-
acteerd op het één na hoogste B 
niveau van Nederland. Twee we-
ken geleden was de ploeg al kam-
pioen geworden, maar omdat dat 
een uitwedstrijd vond de huldiging 
de laatste thuiswedstrijd afgelopen 
zaterdag plaats. Voor deze huldi-
ging moest de - door Roebeson ex-
pertises en taxaties gesponsorde 
- ploeg aantreden tegen Rapid uit 
Haarlem. Doel vooraf was om deze 
veldcompetitie winnend af te slui-
ten, aangezien de ploeg dit veldsei-
zoen, op een gelijkspel na, alles ge-
wonnen heeft. De eerste wedstrijd 
tegen Rapid had Atlantis met 14-5 
gewonnen; een score die veel hoger 
had kunnen uitvallen. Maar tijdens 
de kampioenswedstrijd bleek dat 
de scherpte weg was bij veel spe-
lers. Na 15 minuten stond het nog 
0-0 wat nog nooit is voorgevallen in 
de afgelopen twee seizoenen. Rapid 
liep zelfs uit naar 0-4 voorsprong. 
Gelukkig herpakte de ploeg zich en 
herstelde voor de rust de stand weer 
naar 4-4. De rust werd door de coa-
ches gebruikt om de ploeg scherp 
te krijgen. De spelers baalden zelf 
ook enorm. Verdedigend werden er 
grote fouten gemaakt en er was niet 
voldoende scherpte. Hierdoor werd 
het de tegenstander heel makkelijk 
gemaakt. 

Voorsprong
Na de rust nam het Roebeson-team 
gelijk een voorsprong. Coaches en 
de vele toeschouwers kregen het 
idee dat de ploeg nu los zou ko-
men. Maar helaas had Atlantis B1 
vandaag zijn dag niet en werden er 
zelfs 3 strafworpen gemist. Ook de 
mooiste kansen werden niet benut. 
Wel nam de ploeg steeds een voor-
sprong. Echter lukte het niet deze 
voorsprong tot de slotfase te behou-
den, waardoor de ploeg uiteindelijk 
met 12-13 verloor. 
Toch nog een wedstrijd verloren dit 
veldseizoen waardoor de ploeg even 
moest omschakelen voor de huldi-
ging, maar hier uiteindelijk toch van 
kon genieten.
Het team werd door de club en de 
trouwe sponsor Roebeson exper-
tises en taxaties bedankt voor de 
twee mooie seizoenen. Ook werden 
de coaches bedankt door de spon-
sor. De coaches nemen nu afscheid 
van deze mooie groep en hopen dat 
ze hun grote groei gaan doorzetten 
in de A jeugd.

De ploeg mag heel trots zijn op hun 
prestaties van de afgelopen twee 
jaar. Op het veld en in de zaal ge-
promoveerd als kampioen naar de 
landelijke 1e klasse ( 3 maal ). In het 
afgelopen zaalseizoen zelfs in deze 
klasse om het kampioenschap ge-
streden en aan het begin van het 
jaar ook nog uitgeroepen als Sport-
ploeg Gemeente De Ronde Venen 
van het jaar 2012. 
 
Foto: sportinbeeld.com

De Vinken C2 grijpt kampioenschap!

Vlnr staand: Ed Duikersloot (coach), Celine Leeflang, Mariska Boellaard, Lisette vd Leeden, Tessa Stoof, Julia  
Tijsseling en Jelle Mul (trainer coach). Vlnr gehurkt: Emile Moolewijk, BartJan Burggraaff, Thomas Duikersloot, Miquel 
Jacob, Rosa Boerlage.

enz. Omdat je het spel individueel 
speelt, leer je verantwoordelijk te 
zijn voor je eigen acties en beslis-
singen en de consequenties hier-
van. Iedere ronde word je ingedeeld 
tegen een speler van gelijke sterkte, 
dat maakt het juist extra spannend. 
Schaakvereniging Denk en Zet pro-
beert met haar team de jeugd hierin 
zoveel mogelijk te begeleiden ook 
met de theorie. Naarmate je speel-
sterkte groter wordt, wordt deze 
theoretische schaakkennis belang-
rijker. 

Vooraf aan een partij schaken wordt 
er ruim 20 minuten aan de theorie 
gewerkt met oefenpartijen, par-
tijbespreking of er wordt gewerkt 
met de stappenmethode. Dit is een 
lesmethode om kinderen te leren 
schaken en bestaat momenteel uit 
6 stappen. Het zijn werkschriften 
waar schaakdiagrammen in staan 
met schaakstellingen die, per on-
derwerp gemaakt, opgelost moeten 
worden met de schaakregels die 
hiervoor zijn vastgelegd. Alle on-
derwerpen die je bij schaken tegen 
kunt komen, komen aan de orde. 

Diploma
Wanneer een werkschrift/stap uit 
is, kun je examen doen en een di-
ploma halen. Dit examen wordt bij 
Denk en Zet door een examina-
tor van de Schaakbond S.G.S. afge-
nomen. Op vrijdag 24 mei was het 
weer zover voor 12 leden. Helaas 
was de examinator van de Schaak-
bond op het laatste moment verhin-
derd. Denk en Zet heeft haar voor-
zitter Henk Kroon bereidt gevon-
den om zijn plaats in te nemen. De 
jeugd had een uur de tijd om het 
examen te maken. Daarna werden 
gelijk de diploma’s uitgereikt door 
de voorzitter.
11 leden zijn geslaagd met deze 
mooie cijfers, Stap 1 Björn de Hondt 
7, Renske de Jong 8, Patrick Lom-
mers 8, Susan Roelofsen 8.5, Erik 
Rydfors 9, Robin de Haan 9 Jaco 
en Thijs ten Cate 10. Stap 2 Joey 
de Hondt 8, Marijn Vree 8.5, Anouk 
Pappot 8.5 en Annerieke Roelofsen 
10.

Op 31 mei wordt al weer de laatste 
ronde gespeeld van dit seizoen met 
aansluitend de prijsuitreiking door 
hun sponsor Mulckhuyse bv Bouw- 
en aannemingsbedrijf, Vinkeveen. 
Ook wordt bekendgemaakt door 
Jan de Boer wie de beste schaak-
puzzelaars van dit seizoen zijn ge-
worden. Iedereen is hiervoor uitge-
nodigd. Het nieuwe seizoen start de 
eerste vrijdag in september.
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Ouder-kindvolleybaltoernooi voor de 
allerjongsten van Atalante

Vinkeveen - Op vrijdag 24 mei 
werden de trainingen van de aller-
jongsten afgesloten met een ou-
der-kindtoernooi. Altijd een erg 
leuk toernooi waarbij een jeugd-
lid samen met een ouder, broer of 
kennis speelt tegen andere jeugd-
leden. Een twee-tegen-tweetoer-
nooi op aangepaste veldjes.
Op het hoogste niveau, niveau 6, 
waren wel 15 teams ingeschreven. 
Na 3 poulewedstrijden volgden de 

finalerondes. Hierbij werden Tho-
mas met vader Raymond en Lucia 
met vader Frans gedeeld derde. 
De eerste plek ging tussen twee-
ling Lisanne en Mark de Graaf die 
in een sidderende finale gewon-
nen werd door Lisanne met moe-
der Paola. Dan niveau 4. Hier de-
den 4 teams mee. Na een volledi-
ge competitie werd ook deze com-
petitie afgesloten met een finale. 
In de kleine finale was het Cayden 

die met moeder Vanessa won van 
Jikke met vader Jos. In de grote fi-
nale om de eerste en tweede plek 
ging de overwinning naar Sander 
met vader Martijn. Tweede is Isa 
met moeder Ingeborg geworden.
Als laatste een combi van niveau 
2-3. Hier speelden nieuwe kinde-
ren met het team Guppies dat in 
de competitie uitkomt op niveau 3. 
Zes teams waren hier aangemeld 
die verdeeld waren over twee pou-

les. Na 2 poulewedstrijden en 2 
onderlinge poulewedstrijden volg-
den hier ook finalerondes. De klei-
ne finale ging tussen Tessa met 
moeder Astrid en Daan met moe-
der Martine. Deze finale werd ge-
wonnen door team Tessa. De fi-
nale om de eerste en tweede plek 
werd in een spannende strijd ge-
wonnen door Alyssa met haar va-
der en tweede werd Isis met haar 
moeder.

Korfballers Atlantis C1 
ongeslagen kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
25 mei speelde Atlantis C1 haar al-
lerlaatste wedstrijd van het jaar al-
weer. Na een kampioenschap in het 
voorseizoen, een fortuinlijke vierde 
plaats in de eerste klasse volgt er nu 
een kampioenschap in het nasei-
zoen in de tweede klasse. De door 
BOS meubelstoffeerderij gespon-
sorde ploeg wist al dat het kampi-
oen was door de nederlaag van SDO 
tegen Huizen waardoor er geen mo-
gelijkheid meer was voor SDO om in 
één ronde Atlantis nog bij te halen. 
Toch stond er nog een wedstrijd op 
het programma en de ploeg was er-
op gebrand om nog één keer te la-
ten zien waarom dit jeugdige team 
zo succesvol was afgelopen jaar.
Er werd gespeeld tegen Huizen C1, 
de ploeg dus die vorige wedstrijd ti-
telkandidaat SDO C1 wist te elimi-
neren. Atlantis C1 was hierdoor ge-
waarschuwd en wist dat ze alles 
moest geven gelijk vanaf het be-
gin. Helaas kwam het er in het be-
gin totaal niet uit bij de Mijdrechte-
naren. Door veel fouten in de defen-
sie kon Huizen zijn eigen spel spe-
len, waar juist de C1 het heel las-
tig mee heeft. Na enkele goed uit-
gespeelde doelpunten voor en de 
onnodige doelpunten tegen stond 
er met rust een 4-3 voorsprong voor 
de thuisploeg op het scorebord. De 

coaches Maarten Helsloot en Je-
roen Korver gaven aan dat de ge-
drevenheid ontbrak in het team en 
er met veel meer concentratie ge-
speeld moest gaan worden.
Na de rust scoorde Huizen met-
een de gelijkmaker, wat een tik was 
voor Atlantis. Maar hierna stond het 
team op. De ploeg werd gretiger en 
ging steeds meer knokken voor de 
ballen. Er werd niet mooi gespeeld 
maar er werd hard gewerkt waar-
door het team zijn doelpunten af-
dwong. Dit resulteerde in drie doel-
punten terwijl Huizen de rest van 
de wedstrijd niet meer aan de pas 
kwam. Uiteindelijk won Atlantis C1 
met 7-4 van Huizen C1, dit tot grote 
vreugde van het publiek.
Na afloop werd het kampioenschap 
gevierd met de huldiging, een hap-
je en een drankje en ook de medail-
les kwamen er aan te pas. Een groot 
deel van spelers van de C1 zal vol-
gend jaar overgaan naar de B-jeugd 
en daar zullen de spelers zich weer 
moeten gaan bewijzen, om te laten 
zien hoe goed zij kunnen korfballen.
Het Atlantis C! team wil alle trou-
we toeschouwers van harte bedan-
ken voor alle support die er geweest 
is het afgelopen jaar. Tevens willen 
zij ook de shirtsponsor BOS Meu-
belstoffeerderij bedanken voor het 
sponsoren van hun team.

Leo wint vlucht Morlincourt 
en Ron vanuit Nijvel 
Regio - Afgelopen zaterdag ston-
den 2 vluchten op het programma 
voor de leden van postduivenvereni-
ging Rond de Amstel.
De vijfde vitesse vlucht werd er één 
vanuit het Belgische Nijvel. De dui-
ven werden gelo-st om 9:30 uur bij 
een N.N.W.-wind die stevig blies, 
waardoor de duiven er flink aan 
moesten trekken. Het was Ron den 
Boer uit Uithoorn die de eerste duif 
wist te klokken om 11:55 uur.
Zij vloog met een snelheid van 1291 
m/min wat neerkomt op 77 km. p/
uur. Tweede op deze vlucht werd 
Leo v.d. Sluis uit Uithoorn en der-
de werd Theo Kuijlenburg uit Am-
stelhoek. Ron werd in Rayon F 7e 
van de 2227 duiven en Leo 16e. De 
tweede vlucht die op het program-
ma stond was de eerste dagfond-
vlucht. Deze dagfondvuchten wor-
den normaal gesproken vervlogen 
over afstanden tussen vijf en ze-
venhonderd kilometer. Het was niet 
echt ‘duivenweer’ afgelopen zater-
dag dus werd de vlucht ingekort 

van Orleans ongeveer 525 km. naar 
Morlincourt met een afstand van 
323 km. Dit bleek een goede beslis-
sing van de lossingscommissie. De 
duiven werden om 08:30 uur gelost 
en kwamen vlot en goed naar huis. 
Het was Leo v.d. Sluis uit Uithoorn 
die in deze vlucht zegenvierde. Leo 
die aan een uitstekend seizoen be-
zig is klokte één van zijn vaandel-
dragers, namelijk de “99” als eer-
ste duif. Zij landde om 13:01 uur op 
haar hok en zo boekte Leo zijn eer-
ste overwinning bij de oude duiven. 
Om de overmacht van zijn hok te il-
lustreren: Leo had maar liefst drie 
duiven bij de eerste tien!! De “99” 
legde de afstand van 323 km. af 
met een snelheid van 71 km. p/uur. 
Tweede werd Piet van Schaik uit Uit-
hoorn en derde werd Ron den Boer.
Leo werd met deze prestatie 6e in 
Rayon F. van 1066 duiven. Piet 18e 
en Ron 33e.
Over Noord-Holland Zuid waar 6119 
duiven in concours stonden werd 
Leo 23e, Piet 50e en Ron 86e.

Jeugdrijders van UWTC 
plaatsen zich voor het NK
Uithoorn - Tijdens het districtskam-
pioenschap op zondag 26 mei bij 
DTS in Zaandam konden de jeugd-
renners voor de laatste keer punten 
rijden voor plaatsing van het NK. 
In categorie 5 stond Eric Looij voor 
UWTC aan de start. Hier ontsnap-
ten twee renners die niet meer in-
gehaald werden. Eric zat in de eer-
ste deel van het peloton. In de eind-
sprint eindigde hij als derde van de 
groep en werd daarmee 5e in totaal. 
Omdat er 5 eindprijzen waren mocht 
hij na afloop een beker in ontvangst 
nemen.

Eric werd 4e van de jongens en kon 
zo zijn puntentotaal nog wat opvij-
zelen waardoor hij met het NK mee 
mag doen. Bij categorie 6 stond Stijn 
Ruijter aan de start. Hij reed attent 
mee voorin maar kon niet voorko-
men dat 6 ronden voor het eind een 
renner van HRTC uit Hoorn weg-
reed. Alle inloop pogingen en ont-
snappingen werden door zijn team-
genoten van HRTC afgestopt, waar-
door hij alleen weg kon blijven. Voor 
het peloton werd het toen een mas-
sasprint waarin Stijn 6e werd en dus 
7e in totaal. Ook voor hem was er 
een beker. Met de 5e plaats van de 
jongens (voor de dag en in het klas-
sement) plaatste ook Stijn zich voor 
het NK. In categorie 7 reden Men-
no van Capel en Sven Nijhuis mee. 
Beide beginnen de smaak goed te 
pakken te krijgen en reden de he-
le wedstrijd mee in het peloton. 
Menno was daarbij meestal redelijk 
voorin te vinden. Sven volgde daar 
iets achter maar 5 ronden voor het 

eind reed hij zowaar voorop het pe-
loton. Helaas sloeg in de laatste ron-
de het noodlot toe; Sven werd van 
achter aangetikt waardoor hij ten 
val kwam. Met hem nog een aan-
tal renners. Gelukkig bleef het bij 
een schaafwond op zijn knie. Men-
no kon de valpartij maar net ontwij-
ken, maar belandde daardoor wel in 
de bosjes langs het parcours. Laten 
daar nou net brandnetels staan en 
Menno in korte broek rijden... Het 
NK jeugdwielrennen wordt op 9 juni 
verreden in Hoorn.

Podiumplaats Guus Zantingh
Zondag 26 mei stonden de UWTC 
renners Leen Blom en Guus Zan-
tingh aan de start van de Bram 
Schenk Memorial wedstrijd voor 
60+ veteranen op het Wheeler-
Planet parcours in Spaarnewoude. 
Vanaf de start werd er hoog tempo 
door het peloton ontwikkeld. Na 2,5 
ronde ontsnapten 3 renners uit het 
peloton met daarbij Fred de Kinkel-
der en Gerrit Kleinveld. Deze 3 ren-
ners bleven 15 km voor het peloton 
uit koersen maar werden toch inge-
rekend. Direct daarna ontstond er 
een nieuwe kopgroep van 4 renners 
met daarbij Leen Blom, deze ren-
ners namen een voorsprong van ca. 
30 seconden maar helaas werden zij 
3 ronden voor het einde weer terug-
gepakt door het peloton en uit een 
massaspurt moest de winnaar ko-
men. De wedstrijd werd gewonnen 
door Fred de Kinkelder uit Groenlo 
met op de 2e plaats Guus Zantingh, 
die hiermee een podiumplaats be-
haalde.

Jeugdteam kanopoloërs 
KVDRV behaalt eerste plaats
De Ronde Venen - Het jeugdteam 
uit De Ronde Venen heeft een prima 
resultaat geboekt bij het toernooi 
van Rijnland in Leiderdorp. Alle vier 
de wedstrijden werden gewonnen. 
Het jeugdteam worstelt nog met de 
samenstelling en het probleem van 
het ontbreken van een vaste keeper 
is nog niet opgelost.
Maar het team heeft in het mini-
toernooi goed gepresenteerd. Het 
team had welliswaar nog wat ver-
sterking maar het liet zien dat alle 
spelers kunnen scoren. Vooral het 
jagen ging goed en de ‘break’ die 

daar dan uit volgde heeft een aan-
tal doelpunten opgeleverd. Het on-
derling elkaar de bal toespelen ging 
goed en ook het positie kiezen voor 
het doel. De verdediging was nog 
niet helemaal perfect en daar mis-
sen de spelers nog wat kracht. In dit 
toernooi speelde dat nog niet zo’n 
rol. In de wedstrijden voor de NK 
competitie zal dit zwaarder worden. 

Uitslagen 
KVDRV – Rijnland 5-1 en 6-1
KVDRV – Michiel de Ruyter 2-1
en 5-2

Verdiende zege voor de 
hockeydames 1 van HVM
Mijdrecht - HVM Dames 1 heeft 
zich weer zekerder gesteld van de 
vierde plaats in de competitie. Af-
gelopen zondag won Mijdrecht 
met 8-0 van geduchte tegenstan-
der Magnus. Zo geducht bleken de 
Schagenaren in deze eindfase van 
de competitie overigens niet meer; 
het team stond met slechts tien man 
op het veld. De strijd leek al bij voor-
baat gestreden, maar Mijdrecht was 
vanaf het startsignaal op haar hoe-
de. Vanaf minuut één was het druk 
in de cirkel van Magnus. De tegen-
standers stonden met nagenoeg het 
hele tiental te verdedigen en speel-
den op de counter. Het duurde dan 
ook even voordat Mijdrecht door 
de verdediging brak en een har-
de voorzet van Nienke Neuteboom 
met een subtiele tip-in door Lindsey 
Minnaard benut werd. Al snel daar-
na maakte Nienke Neuteboom zelf 
haar eerste goal van het seizoen via 
de stick van de tegenstander: 2-0. 
Het bleef even opletten op de coun-
ter van Magnus, maar toen nog voor 

de rust door Suzan de Graaff, ook 
via de tegenstander, de 3-0 werd 
ingeslagen, leek de wedstrijd ge-
speeld. Toch stelden de dames zich 
na de rust weer met een hernieuw-
de strijdersmentaliteit op; hier viel 
meer uit te halen. Babs Röling had 
dat goed begrepen en scoorde na 
een mooi uitgespeelde aanval met 
een harde flats het vierde doelpunt 
aan Mijdrechtse zijde.
Dat HVM wel meer mooie aanvallen 
in haar mars had, liet Lindsey Min-
naard zien toen zij op aangeven van 
Suzan de Graaff de 5-0 keurig bin-
nenschoot vanaf de stip. Bij de 6-0 
speelde Minnaard eveneens een rol 
door haar schot op doel dat in de 
rebound door Yara Hooglugt werd 
ingetikt. Madeleine Kievits kreeg 
de schoonheidsprijs voor haar so-
lo-goal, die ze koelbloedig strak in 
de verre hoek schoot. De eer van 
het laatste doelpunt was aan Joyce 
van Zijl: 8-0. HVM Dames 1 liet weer 
zien wat ze waard was. 
Foto: sportinbeeld.com

Veenlandturnster Kimberly 
door naar districtsfinale
Wilnis - Vorige week zaterdag 
moesten de Veenlandturnsters naar 
Amersfoort voor de regiofinale divi-
sie 5. Het beloofde een lange dag 
te worden voor de turnsters want 
per categorie deden er 40 turnsters 
mee. Door middel van de voorron-
de ben je geplaatst voor deze finale.
Voor Veenland turnde Eva Turk in 
de categorie pupil 2 niveau 9 en Isa 
Groenendaal pupil 1 niveau 10. Ze 
turnde in dit ijzersterke deelnemers-
veld een prima wedstrijd met hier en 
daar een paar foutjes en dit wordt in 
een finale gelijk streng door de jury 

afgerekend. Eva behaalde 41.133 en 
werd 38ste en Isa behaalde 44.533 
en werd 34ste.
In de tweede ronde was het Kim-
berly Moeliker in de categorie jeugd 
1e jaar niveau 8. Ook Kimberly turn-
de een goede wedstrijd en vooral 
op brug had ze een superoefening 
en dat werd door de jury dan ook 
beloond met het hoogste cijfer van 
haar categorie. Met een puntento-
taal van 42.350 werd Kimberly 17de 
en dat betekende een plaatsje in de 
districtsfinale op 22 juni in Amster-
dam.



Revanche voor HVM
Mijdrecht - Zondag 26 mei speel-
den de heren van HVM de laatste 
uitwedstrijd van het seizoen op het
hockeyveld van de heren van Krim-
pen. De thuiswedstrijd tegen Krim-
pen, voor de winterstop, was onno-
dig verloren gegaan, dus HVM had 
deze dag iets recht te zetten...
De Mijdrechtse heren begonnen 
voortvarend aan de wedstrijd. Al in 
de eerste minuut werd er een straf-
corner verdiend. Deze leidde echter 
(nog) niet tot een treffer. Tien mi-
nuten later was het wel raak: Mats 
Kaas sloeg de eerste goal van de 
wedstrijd binnen. Er ontwikkelde 
zich nu een wedstrijd waarin door 
beide teams pittig werd gestreden. 
Het Krimpener elftal had hierbij dui-
delijk moeite met het aanvallen-
de spel van Mijdrecht. De Ronde-
veense heren waren in goede doen. 
Er werd lustig aangevallen hetgeen 
een aantal strafcorners tot resultaat 
had. Uit één van die corners pushte 
Mijdrecht hard en hoog de 2-0 bin-
nen. Nog voor de rust deed Krimpen 
ook met een tweetal doelpunten van 
zich spreken. Een daarvan ontstond 
uit een zeer snel uitgevoerde ac-
tie vanaf de middenstip na één van 
de treffers van HVM. De Mijdrecht-
se defensie werd hierdoor onaange-
naam verrast. Casper Wilmink had 
ondertussen een derde treffer voor 
Mijdrecht laten aantekenen. Het zag 
er een tijd lang naar uit dat HVM 
met een 3-1 voorsprong de rust in 
zou gaan. Het slotakkoord van de 
eerste helft was echter voor Krim-
pen en zo werd de thee bij een 3-2 
voorsprong voor HVM genuttigd. Na 
de rust pakte HVM de draad goed 
op. Er werd aanvallend gespeeld, 
waardoor er meerdere kansen kwa-
men. HVM scoorde nog tweemaal 
uit de strafcorner. De corners liepen 
deze dag gesmeerd!

Niet zomaar
Het bleef nu lange tijd 5-2 voor 
Mijdrecht. Krimpen gaf zich niet zo-
maar gewonnen en er moest nog 
hard gewerkt worden om de over-
winning veilig te stellen. Even leek 

het erop dat de heren uit Mijdrecht 
de marge tot 4 goals uitbreidden 
toen Jacob Veerhuis tijdens een 
van de Mijdrechtse aanvallen van-
af de rand van de cirkel scoor-
de. De scheidsrechter oordeelde 
echter na overleg met zijn colle-
ga dat het schot van buiten de cir-
kel kwam en annuleerde deze tref-
fer. Krimpen scoorde tegen het ein-
de van de wedstrijd nog een keer 
uit een strafcorner. Verder kwamen 
de mannen uit de Krimpenerwaard 
echter niet. De uitstekend keepen-
de Redmar Stienstra hield zijn doel 
verder schoon. Zo eindigde deze 
wedstrijd in een duidelijke 5-3 over-
winning. Mijdrecht staat hiermee 
definitief op de derde plaats in de 
competitie, met nog één wedstrijd 
te spelen. In totaal zijn er 38 pun-
ten behaald, hetgeen een respecta-
bel aantal is. Daarbij heeft HVM de 
op één na minst gepasseerde de-
fensie. Er is dus alle reden om nu 
al zeer tevreden te zijn over het sei-
zoen 2012-2013. Volgend week-
end rest de laatste wedstrijd van de 
competitie, thuis tegen Heerhugo-
waard. HVM zal ook dan weer voluit 
voor de winst gaan om te proberen 
dit mooie seizoen in stijl af te slui-
ten. De wedstrijd begint om 14.30 
uur op de velden van HVM in het 
Mijdrechtse sportpark.

Zonnige onderlinge spring-
wedstrijden bij Lucky Stable
De Ronde Venen - Zaterdag 25 mei 
was Lucky Stable het decor van een 
zonnige onderlinge ‘Spring’wed-
strijd voor de manege- én pension-
ruiters. In de vernieuwde buitenbak-
ken werden door ruim 70 combina-
ties twee verschillende parcoursen 
verreden.  
Voor de manegeruiters is deze 
springwedstrijd dé gelegenheid om 
te kijken wat zij tijdens de lessen 
geleerd hebben. De gevorderde rui-
ters krijgen op Lucky Stable om de 
week dressuur- en springles. Deze 
methode zorgt ervoor dat de ruiters 
allround opgeleid worden.
In de ring 1, de verlengde buiten-
bak(20* 60), stond een lastig en 
ruim parcours opgezet. De dag be-
gon met de rubriek 1.00 m tot 80 
cm, met op nummer drie geëindigd 
Jill van Coolwijk op Notoriously, op 
nummer twee stond Kim Gaaikema 
op Brunette en op nummer één Eli-
sabeth Oerlemans met Nannique.
70 cm was de volgende rubriek 
waarin de ruiters moesten strijden 
om de ereplaatsen, Joris Voorbij 
met Don Carlos behaalde een der-
de plaats, Gina Ros met Luna een 
tweede plaats en Jennifer Baltus 
met Luna behaalde de eerste plaats.
Als laatste rubriek in deze ring was 
de 50 cm, dit is de rubriek voor 
meest onervaren ruiters. In dit par-
cours worden zij uitgebreid begeleid 
en krijgen zij de tijd om een goe-
de eerste ervaring op te doen. Het 
brons ging naar Zoë van Hilton met 

Rico, Het zilver was voor Dewi Ager-
beek met Rico en het goud was voor 
Lisette de Lange met Verosja.
In ring twee, een zeer grote rubriek 
van 60 cm, resulteerde in een uit-
slag met op nummer drie voor Mi-
ra Bunder op Polo, op nummer twee 
Nadine de Jong op Max en op num-
mer één Julliëtte Adema op Mexx.
In de laatste rubriek van 70 cm gin-
gen de meiden er helemaal voor. 
Sommige meiden waren zo fanatiek, 
dat zij hun paarden bijna niet meer 
in bedwang konden houden. Plaats 
drie was voor Sanne van Overbeeke 
met Verosja, plaats twee voor Moud 
Post met Indy en plaats één voor Eva 
Prins met Mexx.

Succesvol toernooi voor Judoschool Blaauw
Wilnis – Judoka’s van Judoschool 
Blaauw hebben meegedaan met het 
derde Fuyiama judotoernooi van dit 
seizoen. Er deden 31 judoclubs mee 
en samen hadden deze clubs 494 
judoka’s ingeschreven voor dit toer-
nooi waarvan de oudste 14 jaar was. 
De deelnemers werden onderver-
deeld op kleur band en gewicht. Er 
waren 119 poules zodat er minimaal 
drie wedstrijden gedraaid moesten 
worden. Hierdoor kunnen de kin-

deren zo veel mogelijk ervaring op-
doen met wedstrijden. 
Van de 44 ingeschreven judoka’s 
van Judoschool Blaauw hadden er 
aan het eind van de dag 10 een eer-
ste plaats en 8 een tweede plaats. 
Naast een prijs voor de eerste en 
tweede plaats kregen ook de overi-
ge deelnemers in de poule een prijs 
voor de derde plaats.
In een aantal poules was het zeer 
spannend en moest de winnaar op 

judopunten bepaald worden. Dit 
overkwam Casper de Groot, Dylan 
Koeleman en Justin Geerts. De-
ze drie judoka’s hadden de mees-
te judopunten in de poule waardoor 
ze op de eerste plaats in hun pou-
le eindigden.

Eerste en tweede plaats
De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Ca-
sper de Groot, David Fluks, Dylan 
Koeleman, Foss Lemmens, Justin 
Geerts, Luuk Haarman, Martijn ten 
Veldhuis, Romano Vermeulen, Ru-
ben Duijn, Sven Kas.
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden tweede: 
Amy Dekkers, Bjorn Lemmens, Erik 
Dekkers, Kevin Schonhage, Marijke 
van Donselaar, Rami el Fattahi, Tijn 
Haarman, Verena Ratterman.

HVM
Meisjes
MC 3 
kampioen

Mijdrecht - HVM MC3 speelde de 
kampioenswedstrijd tegen Bloe-
mendaal. Al in de 8e minuut vindt 
HVM het meer dan genoeg. Na een 
prachtige voorzet van Patricia van 
der Vliet knalt Charlotte Meijer hem 
erin. “Boem” roept Mirjam: 1-0. Dat 
gaan we vaker horen. Bloemendaal 
komt even richting doel maar Dag-
mar Ort verdedigt of haar leven er-
van afhangt. Emma Mehlenhorst 
zoeft naar voren en de keepster 
krijgt de schrik van haar leven. Sara 
Kroon pakt de strafcorner geweldig 
maar helaas... Volgende strafcor-
ner. Zwaar gevecht. Ze blijven jagen 
op het doel. Maar plots staan ze op 
de andere helft. Annabelle Out pakt 
de bal en rent ermee het veld over 
en slaat de bal naar Jente Bult die 
er helemaal klaar voor staat, speelt 
hem naar Charlotte en weer Boem: 

2-0. Nubia pakt hem geweldig aan 
van Dagmar en speelt weer naar 
Jente en weer Boem! 3-0!! Judith 
en Mirjam schreeuwen de meis-
jes toe en het publiek vindt het ge-
weldig. Annabelle geeft voorzet en 
Jente geeft een klein tikje. Geluk-
kig roept Mirjam weer: “BOEM” en 
het is 4-0. Heleen van der Pot zet 
heel goed voor en creëert weer een 
kans,  Dagmar neemt maar helaas 
gaat hij naast. Keeper Tessa krijgt 
het ijs- en ijskoud van het niets 
doen. Het is pauze. Peptalk van Mir-
jam en Judith, wat lekkers en wat 
drinken en er wordt weer begon-
nen. Teamlid Laura heeft een bles-
sure maar is net zo aanwezig als 
de anderen! Tessa redt een aanval 

van Bloemendaal en krijgt het iets 
warmer. Maar HVM is snel en Jen-
te scoort: BOEM roept Mirjam 5-0!! 
Strafcorner voor HVM, Sara pakt 
hem en Boem roept Mirjam weer, 
6-0. Dagmar neemt de strafcorner, 
de tegenpartij neemt over. HVM 
pakt weer terug. Nubia neemt uit en 
knalt langs naar Patricia maar Mir-
jam vergeet boem te zeggen...  Ju-
dith verstoort zeer kundig de aan-
val van de tegenstander, dus Tes-
sa kan wéér blijven staan. Prachtige 
stop van Emma van Rijk!  Bloemen-
daal valt aan. Prachtige redding Nu-
bia! Ze dolt ze gewoon weg en Jente 
scoort weer bijna. Strafcorner door 
Judith en Boem, weer Charlotte, 7-0. 
Julia Ruijgrok geeft een prachtige 

lange bal naar voren waar een straf-
corner uit volgt, genomen door Ju-
dith Joosten, maar hij schiet helaas 
door. Gelukkig staat daar Nubia en 
ze komen daar gewoon niet langs. 
Een aanval en Tessa houdt tegen. 
Wat spelen deze meisjes allemaal 
goed! 
Strafcorner tegen. Duurt even. Me-
rel Aufenacker loopt keihard op 
de tegenstander af die een beet-
je daardoor uit veld lijkt geslagen. 
Tessa houdt weer tegen. Heleen 
laat een prachtig staaltje ‘om de tuin 
leiden’ zien. En Tessa houdt hem 
weeeer tegen. Strafcorner tegen en 
weer is Bloemendaal kansloos. Het 
fluitsignaal verlost Bloemendaal van 
een 7-0 nederlaag.   

HVM Jongens B2 kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft de jongens B2 van Hockey 
Vereniging Mijdrecht het kampioen-
schap binnengehaald in de tweede 
klasse. De heren uit Mijdrecht won-
nen maar liefst met 13-0 van Myra 
uit Amstelveen. Het team van coa-
ches Claudia Röling en Evelien Ver-
steeg heeft dit seizoen maar één ne-
derlaag geleden.

En dat was uit op, jawel, natuurgras. 
Met bijna 70 goals kunnen deze he-
ren zich de terechte winnaars noe-
men in deze klasse. Afgelopen za-
terdag moesten de heren aantreden 
tegen de hekkensluiter van de com-
petitie.
De vorige wedstrijd werd met 7-2 
gewonnen. Het zou op papier dus 
geen lastige klus worden om kam-
pioen te worden, maar er moest wel 
gewonnen worden want de num-
mer twee, Alliance, zou bij een ver-
liespartij de koppositie overnemen. 
De wedstrijd werd fanatiek gestart 

vanaf de kant van Mijdrecht. De he-
ren waren gretig naar de bal en dit 
resulteerde tot de nodige schotkan-
sen op doel. Een aanval via rechts 
door spits Hugo Huizeling kwam te-
recht bij middenvelder Ole van Bet-
ten. Hij kon de 1-0 op het score-
bord zetten. Een prima combina-
tie tussen deze twee heren zorgde 
voor het eerste doelpunt. Niet veel 
later kwam de bal via de uitblin-
kende Wouter de Groot opnieuw bij 
spits Huizeling terecht. Hij kon na 
een mooie pass van de Groot de 2-0 
scoren. Myra probeerde wel, maar 
kwam niet door de uitstekend ver-
dedigende achterhoede van HVM. 
Sluitpost Bas Kuperus heeft maar 
een aantal reddingen hoeven te 
verrichten in het eerste kwartier van 
de wedstrijden. Niet veel later kon 
Ole van Betten opnieuw de keeper 
passeren. Een prima uitgespeel-
de kans werd mooi binnengesla-
gen door van Betten, 3-0. Mijdrecht 
bleef goed druk houden op de ver-

dedigende linie van Myra, wat resul-
teerde tot nog twee goals van spits 
Huizeling. Inmiddels stond er 5-0 op 
het scorebord. Met deze stand gin-
gen de heren ook de rust in. Daar 
kon coach Claudia Röling tevreden 
de heren toespreken. Dit kampioen-
schap mochten de heren niet meer 
weggeven. Het was nu aan de heren 
om de stand uit te breiden. 

Ook in de tweede helft startten de 
heren fanatiek. Een mooi opgezet-
te aanval via middenvelders Wes-
sel Staal en de uitstekend spelende 
Mees Luten zorgde voor een straf-
corner. Verdediger Dennis Buizert 
mocht uithalen vanaf rand cirkel. En 
met resultaat. Hij zorgde dat na rust 
de stand op 6-0 kwam. Mijdrecht 
bleef aanvallen en de spelers van 
Myra zagen het eigenlijk niet meer 
zo zitten. Zij verloren de gretigheid 
om aan te vallen en werden continu 
onder druk gezet achterin. Aanvaller 
Mark Woelders kon twee mooi op-

gezette combinaties verzilveren met 
twee goals. De eerste werd mooi 
teruggelegd door Pim Velthuizen, 
waardoor vervolgens Woelders kon 
afronden via een mooie push over 
de liggende keeper. Ook zijn tweede 
goal was een push. Woelders zorg-
de voor een 8-0 stand op het sco-
rebord. Mijdrecht bleef doordruk-
ken en vond de 8-0 niet genoeg. 
Ook Pepijn Hendrix, Thijs Nisters en 
Pascal Schroen mochten een doel-
punt noteren achter hun naam. Zij 
zorgden voor een 11-0 stand in de 
60ste minuut. Middenvelder Ole van 
Betten vond ook een 11-0 stand niet 
voldoende en mocht zijn 3de en 4de 
doelpunt van de middag noteren. 
Tweemaal scoorde Van Betten een 
goal boven de plank met zijn back-
hand. 13-0 was uiteindelijk de eind-
stand. Een uitstekende wedstrijd 
voor de heren uit Mijdrecht. Ze heb-
ben gevochten als leeuwen en ble-
ven als team knokken voor de doel-
punten.

Hertha E1 winnaar van 
het toernooi bij Argon
Mijdrecht - Hertha had voor het 
toernooi bij Argon niet echt gunstig 
geloot. 
Ze moesten uitkomen in de altijd 
lastige poule 1. Eerste tegenstan-
der was Argon E1. Hertha bleef met 
goed voetbal op de been en had 
zelfs de beste kansen. Het bleef 0-0. 
Prima resultaat dus. De tweede 
wedstrijd werd BFC uit Bussum met 
goed voetbal met 4-0 gewonnen. 
Het van de middag en dit voetbal-
seizoen moest Hertha spelen tegen 
HSV. Zeker omdat Argon een dus-
danig doelsaldo had opgebouwd 

dat Hertha met maar liefst 6-0 de-
ze laatste wedstrijd moest winnen. 
De Hertha E1-aanvalsmachine be-
gon op volle toeren te draaien maar 
de kansen werden in eerste instan-
tie niet benut. Maar wat speelden 
de Vinkeveners onwijs goed en bin-
nen een mum van tijd was het 3-0. 
Het werd 4-0 en Mees maakte zelfs 
5-0 en daarmee stond Hertha langs-
zij Argon. Het was Ciaren Green die 
van zijn voetbalvriendjes de beslis-
sende 6-0 mocht afdrukken. en zo 
werden de Vinkeveners winnaar van 
het toernooi.
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Mijdrecht - In het weekend was 
het weer tijd voor de tweede plaat-
singswedstrijd op B-niveau. De da-
mesgroepen van GVM’79 reisden af 
naar het hoge noorden, naar Leeu-
warden, om hun kunsten te laten 
zien. 

Helaas ontbrak het damespaar Joel-
la en Naomi dat niet meedoet van-
wege een blessure. Demy, Imara en 
Sabine begonnen direct goed aan 
hun tempo-oefening met een hui-
zenhoge dubbel salto achterover en 
een sterke landing. Prima uitvoering 
van de dubbele salto voorover en 

streksalto a.o. De houdingen in de 
salto’s waren allemaal goed. Door 
een kleine inschattingsfout bij de 
landing van de individuele elemen-
ten werd de salto afgekeurd en dit 
leverde één punt aftrek op. Bij de 
balansoefening gingen de dames 
er weer helemaal voor en dit resul-
teerde in een handstand die per-
fect stond en ook op de andere ele-
menten was weinig aan te merken. 
Met de balansoefening scoorden ze 
de 3e plek, maar werden overall 6e 
met 49,8pnt. Erg jammer want met 
0,2 pnt hoger hadden zij zich waar-
schijnlijk geplaatst voor het NK. 

Laura, Mariska en Vynia knalden 
ook van de vloer met hun tem-
po-oefening. Net als bij het ande-
re team waren de dubbele salto’s 
hoog en goed geland. Na de tem-
po stond dit team dan ook op de 2e 
plek. Ook de balansoefening ging 
erg goed, maar was wat wiebeliger 
dan de vorige wedstrijd. Artistiek 
werd de oefening erg laag beoor-
deeld, maar uiteindelijk was het to-
taal van 50,850 pnt voldoende voor 
de 3e plek. Een mooie bronzen me-
daille voor Laura, Mariska en Vynia 
en een ticket naar het NK verdiend. 
Een prachtig resultaat voor GVM’79, 
dat zich nu al met twee teams voor 
het groot KNGU NK 2013 heeft we-
ten te plaatsen.
Op 15 juni zal GVM afreizen naar 
Rotterdam (Ahoy) om daar nog een 
mooie wedstrijd neer te zetten. Wil 
je ook mee om de teams van GVM 
aan te moedigen? Kijk dan op de 
website van GVM79 en meld je aan 
om met de supportersbus mee te 

Wilnis - Coen Brugman traint nu 
al weer 2 jaar bij de wedstrijdgroep 
van Turnvereniging FIT84 in Amstel-
veen. Inmiddels turnt Coen op ni-
veau instap 11 Divisie 3. Na de Dis-
trictsfinale in januari van dit jaar, 
waar Coen 4e werd, ging hij door 
naar de 1/8 finale van het NK Tur-
nen Heren in Tilburg. Hier turnde 
Coen zich naar een 22e plek. Dit 
zorgde ervoor dat hij doorging naar 
de ¼ finale waar hij zich door strak-
ke oefeningen met een puntento-
taal van 112,45 turnde naar een he-
le mooie 7e plaats. Dit betekende 

plaatsing voor de ½ finale op 25 mei 
in Leek. 
Die ochtend begon al vroeg voor 
Coen. Na de opmars en de war-
ming-up begon Coen op het eer-
ste toestel voltige waar je zag dat hij 
nog wat onwennig in de wedstrijd 
zat. Hierna draaide Coen door naar 
de ringen waar hij een strakke oefe-
ning neerzette wat hem meer zelf-
vertrouwen gaf. Zijn derde toestel 
was de sprong. Dit is een favoriet 
onderdeel van Coen en dat kwam 
in zijn puntenaantal dan ook goed 
naar voren (19,30). Ook zijn oefe-
ning op de brug zag er goed uit wat 
resulteerde in een puntenaantal van 
19,65. Na een rommelige start bij de 
rekstok (keek de jury nu wel of niet) 
turnde hij toch nog een mooie 18,30.
Hierna had hij een pauze voordat hij 
moest beginnen aan zijn oefening 
op de vloer. Dit ging helaas niet he-
lemaal strak genoeg maar gaf, vol-
gens de tussenstand, voldoen-
de punten om in de race te blijven. 
De beste 14 turners zouden door-
gaan naar de finale, dus het wach-
ten was spannend. Uiteindelijk was 
daar het verlossende woord; On-
danks de stevige concurrentie werd 
Coen 8e en gaat hij door naar de fi-
nale van het NK Turnen Heren in Al-
mere op zaterdag 1 juni a.s. Tevens 
mag Coen op 3 toestellen meedoen 
aan de toestellenfinale in Almere op 
zondag 2 juni a.s.

De Ronde Venen - Het weekend 
van 25 en 26 mei stond voor 28 le-
den van Golfclub Veldzijde in het 
teken van de titel Clubkampioen 
Matchplay van Golfclub Veldzijde op 

Golfpark Wilnis. Op de 9 holes par 
3 baan, werd door 16 heren en 12 
dames gestreden om de titel Club-
kampioen Par3 Matchplay. 
Voor de leden die zich hadden inge-

schreven waren de weersvoorspel-
lingen van de afgelopen week nog-
al beangstigend, maar uiteindelijk 
konden de regenpakken in de tas-
sen blijven en is geen paraplu ge-

bruikt. Beide dagen van het week-
end hebben de deelnemers vier 
maal negen holes golf gespeeld.
Al met al twee dagen met 6 tot 7 uur 
in de Par 3 baan van Golfpark Wil-
nis, waarbij het concentratievermo-
gen uitgedaagd wordt om elke slag 
weer zo goed mogelijk te maken. 

Na twee dagen en 8 rondes golf 
werd tijdens de prijsuitreiking in het 
clubhuis bekendgemaakt dat twee 
holes in one waren gemaakt door 
Marcel Stolk en Marjolijn Stassen 
en dat de prijswinnaars bij de da-
mes waren: Helma van Brenk, zij 
werd derde, Nel Lindeman tweede 
en Anky Smet is Clubkampioen Par 
3 Matchplay. 
Bij de heren wonnen respectievelijk 
Ben Schnieders, Rob van der Velden 
en Marcel Stolk. Hij mag zich Club-
kampioen Par 3 Matchplay noemen. 

Golfclub Veldzijde organiseert een 
variëteit aan wedstrijden voor haar 
leden. Op 1 en 2 juni wordt op de 
grote baan gestreden om het club-
kampioenschap. Eind augustus 
wordt gestreden om de titel van 
Clubkampioen Strokeplay, zowel op 
de grote baan als op de Par 3 baan.
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Argon A3 kampioen 
bekerfinale
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
25 mei heeft Argon A3 deelgeno-
men aan de bekerfinales. Deze fi-
nale werd gespeeld tegen SO Soest 
A3 op het complex van de Legmeer-
vogels in Uithoorn, onder auspiciën 
van de KNVB. Op deze zeer frisse 
zaterdag moest de eindstrijd plaats-
vinden. 
In de eerste helft waren beide ploe-
gen best wel aan elkaar gewaagd. 
SO Soest had wel het meeste initi-
atief, maar vaak met een lange bal 
naar voren. Soest scoorde toch als 
eerste met een hoge bal, die door 
een straffe wind over de keeper 
heenging, waardoor Soest bij de 2e 
paal de bal kruislings in het net kon 
werken.
Na rust echter nam Argon A3 de re-
gie steeds vaster in handen en het 
kon eigenlijk niet uitblijven, na de 
paal geraakt te hebben kwamen ze 
in de rebound op gelijke hoogte. In 
de resterende tijd waren er moge-
lijkheden, om de strijd te beslissen, 

maar het lukte niet, om dat binnen 
90 minuten voor elkaar te krijgen. 
In de eerste helft van de verlenging 
werd het verschil echter wel in tref-
fers uitgedrukt, een prima diepte-
pass werd keurig afgemaakt en 
vlak voor de doelwisseling was een 
fraaie kopbal goed voor de meer 
dan verdiende 3-1 voorsprong. Het 
werd in het laatste deel nog even 
spannend, toen een cornerbal in-
eens binnen viel en voor 3-2 zorg-
de, maar het goed voetballende Ar-
gon bleef eigenlijk simpel overeind. 
Een stabiele verdediging, een hard-
werkend middenveld en dreigen-
de aanvallers waren de onderde-
len, die er voor zorgden dat de be-
ker meegenomen kon worden naar 
Mijdrecht. Een mooie afsluiting van 
het seizoen, een felicitatie meer dan 
waard! 
Uiteraard ging na de prijsuitreiking 
het dak eraf en onder het genot van 
patat en bier/AA bleef het nog lang 
gezellig.

ABC toernooi bij CSW
Wilnis - Zo aan het einde van het 
seizoen mag het jaarlijks terugke-
rende ABC-toernooi natuurlijk niet 
ontbreken. Al hebben we wel eens 
lekkerder weer gehad en hebben 
veel spelers en speelsters eerder op 
de dag nog een wedstrijd of toer-
nooi gespeeld, de opkomst was af-
gelopen zaterdag 25 mei groot. Cir-
ca 150 jeugdleden uit de A, B en C 
elftallen meldden zich om 16.30 uur 

bij CSW en konden op de schema’s 
zien bij wie zij uiteindelijk waren in-
gedeeld. Zoals altijd de jongens en 
meisjes door elkaar. 
De finale van het toernooi werd ge-
speeld tussen Rusland en Italië en 
uiteindelijk gewonnen door Italië. 
Het gaat hierbij vooral om de eer, 
maar zij kregen toch nog een leu-
ke oranje voetbal van New York Piz-
za mee naar huis.

Opnieuw plaatsing voor 
het NK Acrogym 

Vlnr: Ben Schnieders (3e plaats) – Nel Lindeman (2e plaats) – Marcel Stolk (clubkampioen) – Anky Smet (clubkam-
pioen) – Rob van der Velden (2e plaats) - Helma van Brenk (3e plaats)

Anky Smet en Marcel Stolk winnaars 
Clubkampioen Par 3 Matchplay

Atlantis 1 moet knokken 
voor belangrijke punten
Mijdrecht -  Korfbalteam Atlantis 1 
nam het deze week op tegen het als 
laatste geplaatste DSO uit Alkmaar.
Het was belangrijk voor Atlantis dat 
ze ook deze wedstrijd wisten te win-
nen. Na winst van deze wedstrijd 
komt de mogelijkheid tot promotie 
naar de tweede klasse steeds dich-
terbij. Atlantis wist de spannende 
wedstrijd uiteindelijk te winnen met 
12-11.

Het team begon niet goed aan de-
ze wedstrijd. Na 20 minuten spe-
len stond er een stand van 3-6 op 
het scorebord. Gelukkig werd Atlan-
tis wakker en begon met korfballen. 
Het team wist zich voor de rust weer 
terug te knokken naar 7-7.
Atlantis begon goed aan de 2e helft 
en wist meteen 2x te scoren, 9-7. 

Daarna duurde het even voordat er 
gescoord werd, maar het was toch 
DSO dat terugkwam tot 9-9. Daar-
na werd het een spannende wed-
strijd met toch Atlantis als winnaar. 
De eindstand was 12-11.
Hierdoor heeft Atlantis volgen-
de week een goede uitgangsposi-
tie voor een promotiewedstrijd naar 
de tweede klasse. VZOD is volgen-
de week de tegenstander. De win-
naar van deze wedstrijd gaat door 
naar de promotiewedstrijd. 

Dus komt allen het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 1 aanmoedi-
gen zaterdag 1 juni om 15.30 uur 
sportpark Calslagen, Wim Kand-
reef 4, Kudelstaart. Atlantis 1 gaat 
met veel vertrouwen deze wedstrijd 
tegemoet.

Coen Brugman naar finale 
van het NK Turnen Heren

Golfster Danique tweede 
bij NK golf tot 15 jaar
Wilnis - De 14-jarige Danique van 
Scheppingen uit Wilnis heeft dit 
weekend een uitstekende prestatie 
geleverd op het NK golf t/m 15 jaar. 
Dit kampioenschap werd gehouden 

op de golfclub Princenbosch te Mo-
lenschot bij Breda.
De 20 beste meisjes van Nederland 
in die leeftijd deden mee aan een 
wedstrijd over 2 x 18 holes.

Al tijdens de eerste omloop toonde 
Danique een uitstekende vorm door 
een score van 74 neer te zetten. Dat 
was goed voor een voorlopige 3e 
plaats. Na nog een score van 78 in 
haar 2e ronde klom ze naar een uit-
eindelijke 2e plaats.
Voor Danique die uitkomt voor de 
Noordwijkse golfclub,en in de se-
lectie van de Nederlandse Golf Fe-
deratie zit ,was dit de beste prestatie 
in haar nog prille loopbaan.

Podium
Het volledige podium zag er als 
volgt uit:
1.  Sanne Dijkstra 
 (Maastricht) 72/ 75
2.  Danique van Scheppingen 
 (Wilnis) 74/ 78
3.  Annemieke Campo 
 (Nootdorp)  77/77

Volop bridgemogelijkheden
De Ronde Venen - Het komen-
de activiteitenseizoen bij de Stich-
ting ‘Paraplu’ dat in september a.s. 
begint, biedt tal van mogelijkhe-
den om te bridgen. Dat geldt zowel 
voor ervaren bridgers als voor begin-
ners, maar ook voor dames en heren 
die graag met bridgen willen begin-
nen. Op de dinsdagavonden van 10 
september 2013 tot en met 15 april 
2014, van 19.45 tot 22.45 uur is er 
de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een bridgeavond, die zowel re-
creatief, ontspannend als erg gezel-
lig is, in een rookvrije omgeving. Er 
zijn nog plaatsen vrij voor zowel be-
ginnende bridgers als voor gevorder-
den. Voor beginners is dit een prach-
tige gelegenheid om zich verder te 
bekwamen middels een apart oefen-
speelprogramma, gevorderden ne-
men deel in een eigen lijn.
De bridgeavonden worden bege-
leid door Janny Biesheuvel en Mar-
giet Kemperman, gedurende 30 dag-
delen. De deelnameprijs bedraagt € 
47,00. 

Cursus Spelenderwijs 
Bridge leren
Bridge is volgens de honderdduizen-

den beoefenaars in Nederland ‘het 
leukste kaartspel’. Je kunt het boven-
dien over de hele wereld beoefenen, 
want de spelregels zijn internatio-
naal. Je kunt thuis bridgen, maar er 
zijn ook toernooien, bridge-vakanties 
en natuurlijk de bridgeclubs zoals bij 
de Stichting ‘Paraplu’. Deze cursus 
is gebaseerd op het internationale 
‘ACOL’ systeem en bestaat uit twee 
delen; t.w. het uitspelen en het bie-
den. Mensen denken dat bridge le-
ren moeilijk is, maar met deze cursus 
wordt een eind gemaakt aan dit mis-
verstand. Als je eenmaal met bridge 
begint, houd je nooit meer op! Kennis 
van bridge en/of andere kaartspelen 
is niet vereist. De cursus wordt ver-
zorgd door George Vosbergen, ge-
durende 12 dagdelen, op woensdag 
van 19.30-22.00 uur, te beginnen op 
22 januari 2014 tot en met 16 april 
2014. Kosten: 67,00 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of af-
gehaald en ingeleverd bij de ‘Para-
plu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via e-mail kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl
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