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Weer ernstig 
duikongeval 
in Vinkeveen
Vinkeveen – Afgelopen zon-
dag werd op de Vinkeveense 
Plassen een zeilwedstrijd ge-
houden. Een toeschouwer zag 
rond de klok van half twaalf 
een lichaam in duikerspak drij-
ven bij eiland 8. De hulpdien-
sten werden direct gealar-
meerd, waaronder een trauma-
helikopter en de brandweer-
boot van Vinkeveen. Omstan-
ders hebben de duiker uit het 
water gehaald en zijn direct 
begonnen met reanimeren. De 
duiker is in kritieke toestand 
naar het ziekenhuis gebracht 
per traumahelikopter. De zeil-
wedstrijd werd direct stopgezet 
en afgelast. Hoe de toestand 
van de duiker is, is onbekend
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De Ronde Venen – De fracties 
van PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-
aal, Lijst 8, CU-SGP en D66 maken 
zich zorgen: “Uit de Kadernota 2017, 
waarin in grote lijnen de begroting 
van de gemeente wordt voorbereid, 
blijkt dat CDA, VVD en RVB willen 
bezuinigen op de zorg, en investeren 
in asfalt”, zo vinden deze fracties. In 

2015 heeft gemeente De Ronde Ve-
nen geld overgehouden aan de kos-
ten voor zorg. Het is nog onduidelijk 
hoe dit komt. Zijn er minder mensen 
die zorg nodig hebben, zijn de indi-
caties te streng geweest of heeft het 
Rijk altijd teveel geld aan zorg be-
steed? Zonder op antwoord op deze 
vragen te wachten, stellen de coali-
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Ramkraak bij 
Jumbo Wilnis
Wilnis - In de nacht van don-
derdag 26 mei op vrijdag 27 mei 
is de Jumbo supermarkt aan 
de Molmlaan in Wilnis slacht-
offer geworden van een ram-
kraak. Onbekenden ramden 
met een auto de ingang van de 
Jumbo en hebben een tot nu 
toe onbekende buit meegeno-
men. De voordeur werd volle-
dig vernield. Ondanks de inzet 
van Burgernet kon er niemand 
worden aangehouden. De poli-
tie verzoekt eventuele getuigen 
zich te melden via: 0900-8844.

De Ronde Venen - Om de sa-
menwerking met de gemeenten in 
de provincie te verbeteren bezoekt 
het college van Gedeputeerde Sta-
ten regelmatig een gemeente in de 
provincie. Vorige week woensdag 
25 mei waren zij te gast in De Ron-
de Venen. Vanwege de recente col-
legewissel in De Ronde Venen was 
dit tevens een eerste kennismaking 
in nieuwe samenstelling. 
Tijdens het bezoek kreeg Gedepu-
teerde Staten een rondleiding op 
het fort Waver-Amstel. Na het be-

zoek werd er verder vergaderd bij 
de Adelaar in Vinkeveen. De ge-
meente werkt op veel terreinen sa-
men met de Provincie. Van gebieds-
ontwikkeling als Groot-Mijdrecht 
Noord en Wilnisse Bovenlanden tot 
ruimtelijke projecten als centrum 
Vinkeveen, bestemmingsplan Plas-
sengebied en de Stelling van Am-
sterdam. Er is gesproken over de 
verbindingen tussen de partijen en 
gekeken hoe zij de samenwerking 
kunnen verbeteren. “Het is mooi 
dat de commissaris van de koning 

en alle gedeputeerden in onze ge-
meente op bezoek zijn geweest”, 
aldus burgemeester Maarten Di-
vendal. “Ze hebben laten zien zeer 
betrokken te zijn bij alles wat hier 
speelt. Voor het vervolg zijn tussen 
onze wethouders en gedeputeerden 
afspraken gemaakt over welke on-
derwerpen extra aandacht krijgen in 
de samenwerking. Dit alles gericht 
op goede resultaten voor onze in-
woners.” 

Foto: Marlies Wessels

Gedeputeerde Staten brengt 
bezoek aan De Ronde Venen

Oppositiepartijen maken zich zorgen:

”CDA, VVD en RVB: Geld 
voor zorg naar asfalt”

Wim Stam CU-SGP

tiepartijen voor om het budget voor 
2017 met 600.000 euro te verminde-
ren. Bovenop de Rijksbezuiniging 
van 1,2 miljoen euro, komt dit uit op 
een bezuiniging van 1,8 miljoen eu-
ro op zorg.

Onduidelijk
Kiki Hagen, fractievoorzitter D66: 
“Uit een recent rapport van So-
ciaal Cultureel Planbureau (SCP) 
blijkt dat er nog heel veel onduide-
lijkheid is over de kosten voor zorg. 
Het SCP noemt het sociale domein 
van gemeenten een ‘Black box’. Nie-
mand weet hoeveel mensen, oude-
ren en kinderen zorg nodig hebben, 
en of de juiste mensen zorg krijgen 
of niet. Nu al bezuinigen geeft daar-
mee het verkeerde signaal.” 
De CU-SGP is het hier mee eens. 
Wim Stam: “De wethouders konden 
tijdens de Commissie niet aangeven 
waar de overschotten vandaan ko-
men”, aldus Wim Stam. 
Vervolg elders in deze krant.

Ernst Schreurs PvdA-GL-LS
De Ronde Venen - Keer op keer 
is bewezen dat schoolzwemmen le-
vens redt!
D66 De Ronde Venen is dan ook 
voor invoering van schoolzwem-
men in deze waterrijke gemeente. 
D66 roept het college dan ook op 
om dit in de kadernota op te ne-
men en dient morgenavond tijdens 
de raadsvergadering hiervoor een 
motie in. Tevens dient D66 een mo-

tie in ten behoeve van techniekon-
derwijs binnen het voortgezet on-
derwijs. Arbeidskansen liggen zeker 
ook in de technieksector en de ta-
lenten van de jeugd dienen onder-
steund te worden. D66 constateert 
dat techniekonderwijs in omliggen-
de gemeenten beperkt aanwezig is. 
Zij denken dat De Ronde Venen hier 
haar regionale verantwoordelijkheid 
moet nemen. 

D66: ‘Schoolzwemmen 
redt levens!’

De complete D66 fractie

De Ronde Venen - Donderdagmor-
gen werd Ton Karlas verrast door 
zijn collega Nienke die hem bij zijn 
afscheid als chauffeur van de buurt-
bus een doos heerlijke chocolade en 
een mooie bos ruikers aanbood. Ton 

moet stoppen als chauffeur vanwe-
ge zijn pensioengerechtigde leeftijd 
van 75 jaar. Al zijn collega’s wensen 
we hem nog mooie wandeldagen 
toe en veel succes met de Vierdaag-
se die hij in zijn vrije tijd gaat lopen. 

Afscheid buurtbuschauffeur 
Ton Karlas

Mijdrecht - Op zaterdag 4 juni en 
zondag 5 juni a.s. vinden de eind-

shows van Jazz- & Showballet Ni-
cole plaats in het Crown theater te 

Aalsmeer. Het is de tweede keer 
dat de Mijdrechtse dansschool het 

Dansshow Nicole in Crown Theater

Crown theater als locatie voor de 
shows heeft gekozen. Van het enor-
me LED scherm, de bijzondere am-
biance en het prachtige podium zal 
weer iedereen gaan genieten. De 
shows waar dansers en danseres-
sen vanaf 4 jaar tot en met volwas-
senen aan deelnemen zijn zeer ge-
varieerd. Van Hula Hoop, Grown wo-
man, the loveboat tot aan een mini-
musical, alle varianten komen aan 
bod. Alle dansers en danseressen 
hebben er enorme zin in om te laten 
zien wat zij het afgelopen seizoen 

geleerd hebben. De dansen en kos-
tuums zijn klaar, de muziek is ge-
leveld dus de show kan beginnen. 
De zaterdagshow begint om 19.30 
uur. Na de show is er een afterpar-
ty waar iedereen welkom is, de dan-
sers/danseressen en het publiek. 

De zondagshow is een matinee en 
begint om 13.30 uur. Kaarten a 15 
euro zijn te koop bij Het Rechthuis 
eten en drinken, Dorpsstraat 19 en 
Backstage Hairfashion, Dorpsstraat 
74b beiden te Mijdrecht.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 3 juni orga-
niseert de Lijnkijkers weer 
de maandelijkse BINGO in 
de kantine van sport vereni-
ging Argon. De bingo van deze 
maanden heeft als hoofdprijs 
een fi ets ter waarde van 275,-
. Zaal open 19.00 uur, de aan-
vang is 20.00 uur, en natuurlijk 
is het eerste kopje koffi e weer 
gratis. Met het meedoen aan 
deze bingo steunt u de jeugd 
van Argon.



Regio - Het is groeizaam weer en 
dat is in de tuin goed zichtbaar. De 
voorjaarsbollen hebben plaats ge-
maakt voor de eerste zomerbloeiers: 
adderwortel, akelei, ratelaar, vinger-
hoedskruid en in de oevers bloeit 
de gele lis. Op dit moment staan er 
ook heel bijzondere soorten in bloei 
zoals de Zweedse kornoelje en de 
zwartblauwe rapunzel. In de wei lo-
pen weer jonge kalfjes.

De Open Dag op 5 juni valt samen 
met de Amstellanddag. Daarom is 
de Tuin van Bram is op deze dag 
open van 11 en 16 uur. De Tuin van 
Bram ligt op de hoek van de Boter-
dijk en Elzenlaan in Uithoorn. U kunt 
naar binnen via de zijingang tegen-
over de werkschuur van Landschap 
Noord Holland aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. De toegang is gratis.
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We zijn op weg naar 
Liberty Island waar 
het Vrijheidsbeeld 
(Statue of Liberty ) 
staat. “Gelukkig” 
duurt de taxi rit een 
geruime tijd zodat ons 
“buffetje” even de tijd 
heeft om te zakken.

Eenmaal aangekomen in 
de haven van New York (lo-
wer Manhattan) zien we dat 
er enorme rijen aan mensen 
staan te wachten, we waren 
al gewaarschuwd maar von-
den het toch wel waard om 
dit te gaan bekijken daar het 
wel een van de bekendste 
symbolen van New York be-
treft. New York heeft het Vrij-
heidsbeeld van Frankrijk ge-
kregen als geschenk voor hun 
vriendschap en hun honderd-
ste verjaardag van de Ame-
rikaanse Onafhankelijkheids-
verklaring . Na bijna twee 
uur in de rij te hebben ge-
staan (lijkt de Efteling wel!!) 
passeren we eindelijk alle 
controles en kunnen we de 
boot instappen naar Liberty Is-
land, op zich al een happe-
ning om in de haven te varen 
en hoe dichterbij je bij het Vrij-
heidsbeeld komt hoe indruk-
wekkender het wordt.  Van 
dichtbij is het nog veel gro-
ter dan we hadden verwacht, 
en na alle tassen etc. in een 
kluis te hebben gedeponeerd 
(mogen niet mee) en weder-
om een veiligheidsscan lopen 
we eindelijk rond bij die gro-
te dame. Je moet werkelijk je 
nek verrekken om naar boven 
te kijken want mevrouw is bij-
na 100 meter hoog en weeg 
zowat 250 ton!!! Buiten dat 
deze “dame” zeer indrukwek-
kend is, is het uitzicht naar de 
Skyline ook zeer de moete 
waard. We stappen de boot 
weer in op weg naar Ellis Is-
land dat in de 19e en 20e 
eeuw dienst deed als grens-
post voor immigranten die 
zich in Amerika wilden ves-
tigen. De immigranten kwa-
men per boot aan op Ellis Is-
land en moesten een medi-
sche keuring ondergaan voor-
dat zij wel of niet werden toe-
gelaten. Ondanks dat vele ge-
bouwen door een brand zijn 
verwoest werd in 1976 Ellis 
Island opengesteld voor pu-
bliek. Mijn gedachten gaan 
mijlenver weg en zie het voor 
me hoe de mensen hier aan-
komen en proberen een beter 
leven te krijgen voor hun ge-
zinnen en familie, ruw wordt 
ik gestoord door de golven 
die tegen de boot slaan en 
zie dat de Skyline al dichter-
bij komt. We liggen op bed 

na te genieten van een 
heerlijk diner in een ge-
weldig restaurant en pra-
ten na over deze enerveren-
de dag, wat een stad…. De 
volgende dag bezoeken we 
voor de laatste keer de kunst-
beurs en lopen de gangen in 
die we nog niet hebben be-
zocht. De ochtend levert he-
laas niets op en vol goede 
moed gaan we na de lunch 
weer verder, je weet nooit 
waar je tegenaan loopt. Het 
is al bijna donker en wij zitten 
in een cocktailbar een heer-
lijk glaasje wijn te nuttigen en 
praten na over de beelden en 
de kunst die wie die middag 
toch nog hebben gekocht. 
We kijken elkaar aan en 
proosten dat we zeer blij en 
tevreden zijn. We staan in de 
lift van het Empire State Buil-
ding en moeten naar de 86e 
verdieping. Zoals je mag ver-
wachten is het uitzicht feno-
menaal en werkelijk onge-
kend. Het Empire State Buil-
ding is het gehele jaar open, 
alleen bij veel bewolking is 
het niet aan te raden. Zelfs 
bij speciale gelegenheden of 
feestdagen wordt het gebouw 
helemaal in een kleur verlicht. 
Vlakbij het Empire State Buil-
ding heb je 5th avenue, het 
luxe shop walhalla van de 
“Rich and the Fame”… met 
merken zoals : Louis Vuitton, 
Cartier, Rolex, Gucci, Dolce 
& Gabanna, Prada, Versace 
en Jimmy Choo. De fi lm Gos-
sip Girl en Seks and The Ci-
ty heeft hier ook diverse opna-
mes gemaakt, en het beken-
de warenhuis Saks heeft hier 
een “fl agstore”. Wat een za-
ligheid al dat pracht en praal, 
ik geniet met volle teugen en 
denk even snel terug aan 
ons bezoek aan Macy’s  het 
grootste warenhuis van New 
York met elf verdiepingen!!! 
En wij zijn al blij met onze Be-
ijenkorf…… We zitten in het 
vliegtuig op weg terug naar 
Nederland, helaas want wat 
een geweldige stad is New 
York. We hebben veel gezien 
maar er is nog genoeg over 
om voor terug te gaan naar 
The City that Never Sleeps. 

Ida MiltenburgIda MiltenburgIda Miltenburg
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Op zoek naar de
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Circusfeest bij scouting Eliboe!
De Ronde Venen - Scouting Eliboe 
Vinkeveen bestaat dit jaar 70 jaar! 
De kinderen van de Eliboe zijn al het 
hele jaar druk met feestelijke acti-
viteiten om dit jubileum met elkaar 
te vieren. Afgelopen zaterdag kre-
gen de kinderen circusles van cir-
cusschool Tadaa! De hele ochtend 
zijn de kinderen bezig geweest met 
het oefenen van de verschillende 
circusonderdelen. Van eenwielers 
tot diabolo’s. Van bal lopen tot tra-

pezes. Heus circustalent werd ont-
dekt. De kinderen kozen het on-
derdeel waarin zij het meeste ta-
lent bleken te hebben. Dit werd nog 
eens goed geoefend voor het optre-
den. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s 
en oma’s kwamen ’s middags kijken 
naar de spetterende show! Het cir-
cus was niet onze laatste activiteit 
voor dit jaar. Het jubileumjaar zal 
worden afgesloten met een onver-
getelijk, gezamenlijk zomerkamp.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Ineens wist ik het... ik kan het ook 
gewoon satire noemen, dan kan 
je bijna alles schrijven. Ik vraag 
mij af of het de inwoners van de 
Ronde Venen een klap interes-
seert, wie er welk bestuur vormt 
in de gemeente, wie welk beleid 
voorstaat, wie voor is en wie te-
gen is. Dit alles zolang ze er niet 
persoonlijk mee geconfronteerd 
worden, niet geraakt worden in 
hun portemonnee of niet beperkt 
worden in hun vrijheid.
Op die kleine groep inwoners na, 
die afgelopen tijd wel hun mond 
roerden, ingezonden stukken 
schreven, hun bezwaren kenbaar 
maakten tegen de nieuwe poli-
tieke realiteit van burgemeester
Divendal en de overige leden van 
het “nieuwe” college, maar zelfs 
die kleine groep inwoners hoor 
en zie ik niet meer. De kritiek ver-
stomt, bij oud-fractievoorzitters, 
ex-wethouders, huisartsen en 
een enkele politiek verslaggever. 
Oke, wel een nieuw blog van Fer-
ry Mulder verschenen deze week.
De nieuwe politieke realiteit ver-
oorzaakt door een valse strategie 
gaat gewoon door, het nieuwe 
college is geïnstalleerd, Diven-
dal, Moolenburgh en Goldhoorn 
profi leren zich, als de geweldige 
bestuurders in de lokale pers, al-
tijd wel een bruidspaar, een paar 
provinciale gedeputeerden of een 
heipaal die de grond in gaat om 
mee op de foto te gaan. En on-
dertussen is het stil en hopen ze 
dat het stil blijft.
In de paar commissie- en ge-
meenteraadsvergaderingen die 
volgden na de bewuste coupe 
in de vergadering van 24 maart, 
werd er met name 21 april nog 
wat geprotesteerd, maar het hielp 
allemaal niet, de oppositie werd 
door de voorzitter de mond ge-
snoerd, reglementen werden aan 
de laars gelapt, en de normen en 
waarden van het lokale politieke 
systeem werden overschreden.
In de commissiebehandeling van 
de kadernota 2017 en onderlig-
gende stukken, die op de agen-
da van de raadsvergadering van 
1 en 2 juni a.s. staan, vallen een 
paar zaken op. Zo is er letterlijk 
te lezen dat het een voornemen 
is om in het sociale domein het 
budget met 600.000 euro naar 
beneden bij te stellen, dat de 
taakstelling Samenwerking niet 
uitgevoerd of gehaald wordt en 
die dus niet leidt tot een bespa-
ring van 100.000 euro, dat er veel 
geld wordt vrijgemaakt om we-
gen te herstellen, waarbij ik me 

afvraag wat er mis is met Hof-
land in Mijdrecht en dat er struc-
tureel veel zaken misgaan in de 
markt van de sociale huurwonin-
gen. Het te kort aan sociale huur-
woningen loopt door onvoldoen-
de nieuwbouw verder op, wacht-
tijden en aantallen actief woning-
zoekenden worden groter. Dat 
deze opvallende zaken onder ver-
antwoording van de oude nieuwe 
wethouders vallen zal u niet ver-
bazen.
Nog even á la Jan Mulder bij 
DWDD de ergernissen door ne-
men, op 3, de bitse manier waar-
op Jan Rouwenhorst een vraag 
van Thijmen Klinkhamer beant-
woordt, op 2, Wethouder Gold-
hoorn die alles alleen maar met 
de ondernemers wil doen, en op 
1: Wethouder Moolenburgh, die 
de bouw van 100 sociale huurwo-
ningen in verschillende projecten 
bejubelt als oplossing voor het 
schrikbarend toegenomen aantal 
actief woningzoekenden.
Ik ben bijna toe aan het einde 
maar niet voor ik wijs op het laat-
ste(!) agenda punt van de raads-
vergadering op 2 juni a.s. (tweede 
avond) waarin onder Akkoord-
stukken de notulen van de ver-
gadering van 21 april, u weet wel 
die vergadering waar alles mis 
ging, de voorzitter niet openstond 
voor vragen en initiatieven van de 
oppositie, zich verschuilde ach-
ter het presidium en zich de voor-
zitter van de meerderheid voelde, 
op het programma staan. In die 
notulen de terugblik op de ver-
gadering van 24 maart, de gro-
te waarom vraag die niet beant-
woord werd door CDA en RVB. Ik 
ben benieuwd of dit agendapunt 
nu eens de waarheid boven wa-
ter haalt of dat het weer afl oopt 
met de bekende sisser. Eigenlijk 
zou dit agendapunt op 1 moeten 
staan, woensdag 1 juni, agen-
dapunt akkoordstukken notulen 
raadsvergadering 21 april 2016 is 
niet akkoord.
In België en Frankrijk weten ze 
wel raad met dit soort bestuur-
ders, daar wordt nog echt gepro-
testeerd, gaat de boel plat, wor-
den foute bestuurders uitgekleed 
weggestuurd. Zo niet in de Ron-
de Venen, daar blijft het stil.
Of misschien toch, trakteren wij 
onze bestuurders op een afkeu-
rend fl uitconcert op 1 en 2 juni, 
om ze te laten horen dat het ons 
als inwoner interesseert. Politie-
ke satire?

Nescio Samsom te Mijdrecht

Lokale politiek?
Mens erger je niet!

Open Dag 
Tuin Bram de Groote

Wordt Slootjesexpert tijdens 
de IVN Slootjesdagen!
Regio - Weet jij wat er allemaal bij 
jou in de sloot leeft? Kom alles te 
weten over het waterleven en de 
waterkwaliteit in de Nederlandse 
sloten tijdens de IVN Slootjesdagen! 
Ga onder begeleiding van een Na-
tuurgids van IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn op ontdekkingsreis in een 
sloot in de buurt op zaterdag 11 juni 
2016. Kinderen van 4 tot 12 en hun 
(groot)ouders kunnen hieraan deel-
nemen. Deze gratis ontdekkings-
reis start om 13.30 uur in het Wi-
ckelhofpark in Mijdrecht, bij ingang 
De Walstro. De waterexcursie duurt 
ongeveer twee en half uur. Midden 
in het park zie je de IVN-vlag staan: 
daar is de verzamelplek. Tijdens de 
excursie ontdek je de onderwater-

wereld van de sloot. Je gaat beest-
jes vangen en op naam brengen en 
gebruikt daarbij een zoekkaart wa-
terdiertjes. Er is een gratis slootbin-
go waarmee je een prijsje kan win-
nen. Vergeet niet om je laarzen aan 
te trekken! Enthousiast geworden? 
Lees dan meer op de afdelingsweb-
site en meld je aan via het specia-
le aanmeldformulier, zie: https://
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-ve-
nen-uithoorn/activiteiten/waterex-
cursie-slootjesdag-2016 of geef je 
op bij Cindy Raaphorst per e-mail: 
j.mariaraaphorst@hotmail.com. 
Ben je nieuwsgierig naar IVN Sloot-
jesdagen in de rest van Nederland? 
Op https://slootjesdagen.ivn.nl vind 
je een overzicht van alle locaties.

Oppositie partijen maken zich zorgen:

”CDA, VVD en RVB: Geld 
voor zorg naar asfalt”
Vervolg van de voorpagina.

Wij vermoeden dat er mensen thuis 
zitten die geen zorg durven te vra-
gen, vooral ouderen.” Leonie Min-
nee, Lijst8 kernen vult aan: “Ook on-
der de jeugd zijn waarschijnlijk nog 
niet alle jongeren bereikt die hulp 
kunnen gebruiken. Dit gaat in de 
toekomst problemen geven. Denk 
aan al die jongeren die nu thuis op 
de bank hangen, maar met een zin-
volle invulling van hun dagen aan 
hun toekomst zouden kunnen wer-
ken. Niemand weet over hoeveel 
jongeren het hier gaat. Nu al bezui-
nigen gaat hierbij zeker niet helpen.”

Verkeerd signaal
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 
vindt het daarnaast ook een ver-
keerd signaal dat er wel geld wordt 
uitgetrokken om wegen te verbete-
ren. Ernst Schreurs: “Er ligt op het 

gemeentehuis een lijst van wegen 
die onderhoud nodig hebben. Dit 
zijn wegen die technisch slecht zijn, 
of een gevaar voor het verkeer ople-
veren. De wegen die het college nu 
voorstelt om als eerste aan te pak-
ken, staan niet op deze lijst. Op de 
vraag waarom deze wegen aange-
pakt gaan worden, antwoorden het 
college “omdat deze wegen voor de 
inwoners het meest zichtbaar zijn.” 
Schreurs kan zich er niet in vinden 
dat er geld besteed gaat worden 
aan wegen die technisch nog vol-
doen en niet gevaarlijk zijn.
 
“CDA als VVD en RVB waren opval-
lend stil tijdens de discussies over 
de bezuinigingen op de zorg, en 
de investeringen in prima wegen.
Tijdens de Raadsvergaderingen van 
1 en 2 juni zullen ook zij met een 
standpunt moeten komen over deze 
wonderlijke gang van zaken”.

Leonie Minnee Lijst 8 Kernen Kikki Haggen D66

Winnares O.K.K bingo twee 
minuten gratis winkelen
Mijdrecht – Toneelvereniging 
O.K.K. uit Mijdrecht organiseert el-
ke maand een gezellige bingoavond 
waarbij men regelmatig als hoofd-
prijs, twee minuten gratis winkelen 
heeft. Vorige week mocht de win-
nares van de 2 minuten gratis win-
kelen bij Boni haar prijs ten uitvoer 
brengen. Met veel zin en toch ook 
een beetje zenuwen begon me-
vrouw aan haar race tegen de klok 
en laadde ze haar winkelwagen vol 

met verzorgingsproducten, voeding, 
wasmiddelen en nog veel meer. Wat 
gaan 2 minuten snel om als je gratis 
mag winkelen.
Bij de kassa kreeg mevrouw te ho-
ren dat ze voor een bedrag van bij-
na 160 euro had gewinkeld. Toneel-
vereniging O.K.K vond het een ge-
slaagde hoofdprijs en gaat de-
ze zeer waarschijnlijk nog eens als 
hoofdprijs tijdens de bingo gebrui-
ken.

Inschrijven activiteiten
Stichting ‘Paraplu’ seizoen 
2016-2017 gestart
Wilnis – Vol trots meldt de Stich-
ting ‘Paraplu’, dat het programma-
boekje voor het nieuwe seizoen, dat 
start in september, klaar is. Vanaf 
nu is het mogelijk om u in te schrij-
ven voor deze gezellige, creatieve en 
vaak ook leerzame activiteiten. Ook 
dit keer is het weer gelukt om een 
zeer uitgebreid programma samen 
te stellen. 
Van taalcursussen tot tekenen en 
schilderen, van EHBO-cursussen 
tot keramiek workshops. Ook zijn er 
een paar bijzondere workshops aan 
toegevoegd zoals een workshop 
‘Dikke Dames schilderen’ of ‘Luis-
teren naar je hond, omdenken voor 

Hondeneigenaren’ of een workshop 
over Opvoeden. En ook dit seizoen 
gaan we door met de succesvolle 
vaste activiteiten zoals stijldansen, 
yoga, bridgen, klaverjassen enz. Het 
volledige aanbod vindt u in het acti-
viteitenboekje. Dit boekje kunt u op-
halen bij de Stichting ‘Paraplu’, Pie-
ter Joostenlaan 28 in Wilnis. Weke-
lijks op donderdagmiddag tussen 
10.00 en 13.00 uur, of op onze Open 
Dag op zaterdag 27 augustus tus-
sen 10.00 en 13.00 uur.
Downloaden kan natuurlijk ook via 
onze site www.stichtingparaplu.nl/
programma. Wacht niet te lang met 
inschrijven, want vol is vol!

Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) heeft het seizoen 
afgesloten met de Lentewedstrijd 
over 7 ronden. Het was in elke lijn 
een spannend geheel omdat de uit-
slag bepalend is voor promotie of 
degradatie naar een van de andere 
lijnen. De uitslagen zijn per lijn ge-
geven voor de eerste vier plaatsen:
A- Lijn: 1. Ton Keuning  & Leo van 
der Meer, 2. Carla Steenhuis & Chris 

van der Wilt, 3. Wim Slijkoord & Nico 
van der Zwaard, 4. Riet Fronik & Ma-
delon van der Stap
B- Lijn: 1. Gerard & Janny Telling, 2. 
Marja Hartman & Joop Koeman, 3. 
Gerda Ruigrok & Jacqueline Bots, 4. 
Wim Bosman & Carla Bosman-Dui-
kersloot
C- Lijn: 1. Carla Euwe & Karla 
Schmidt, 2. Maria Baas–Janmaat & 
Jan Breedijk, 3. Pau Kenter & Delia 

Bridgevereniging Mijdrecht

Kenter – Borgman, 4. Jopie de Jong–
v.d. Biggelaar & Lenie Koevermans
Nu het seizoen is afgelopen kan 
de zomerbridgedrive op maandag 
6 juni beginnen; inloop vanaf 19:00 
uur en start om 19:45, Veenweide-

bad Mijdrecht. Het nieuwe winter-
seizoen begint op maandag 5 sep-
tember. Nieuwe leden zijn van har-
te welkom. Kijk voor meer informatie 
op de website: http://www.nbbclub-
sites.nl/club/1010/
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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sinds 1888

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking 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 financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

Swingen voor studiegeld
De volledige opbrengst van Chazz 
gaat naar de goede doelen van 
onze stichting en Stichting Maya-
school Guatamala. Deze laat-
ste stichting zet zich in voor de 
Maya-kinderen in Guatamala. De 
Mayabeschaving dateert al van 
voor 2000 voor Christus. De cul-
tuur staat bekend om zijn pirami-
den, stèles (prachtig gedecoreer-
de beelden) en zijn eigen hiëro-
glyfenschrift. Deze cultuurschat-
ten vormen een grote trekpleis-
ter voor toeristen in het land. Wat 
veel toeristen niet weten, is dat de 
huidige Mayabevolking een zwaar 
onderdrukte minderheid vormt in 
het moderne Guatamala. Gedu-
rende de twintigste eeuw zijn de 
Maya’s het slachtoffer geweest 
van achterstelling en ontrechting.
In het hooggebergte van het land 
ligt de provincie Solola, waar 
meer dan 85% van de bevolking 
Maya is. De meesten spreken hier 
Kaqchikel. Op de overheidsscho-
len in het gebied spreken de on-
derwijzers echter alleen Spaans. 
Maya kinderen worden er gedis-
crimineerd en mogen hun eigen 
kleding niet dragen. De eeuwen-
oude Maya-cultuur dreigt in ge-
vaar te komen. Stichting Maya-
school Guatamala zet zich in voor 
een samenleving waarin men el-
kaar wel verstaat. En respecteert. 
Waar de oorspronkelijke bevol-
king niet wordt gediscrimineerd 
en sociaal uitgesloten. Waar het 
woord Indigo geen scheldwoord 
is, maar verwijst naar een inte-
ressante, eeuwenoude cultuur. In 
1996 heeft de stichting daartoe 
een school in Solola helpen finan-
cieren. Sindsdien helpt de stich-
ting de allerarmsten bij het be-
kostigen van het schoolgeld. Het 
schoolgeld wordt gebruikt voor de 

salarissen van de leraren en alle 
overige kosten van het schoolge-
bouw en de lesmaterialen. Om er-
voor te zorgen dat er op de school 
voldoende docenten blijven die de 
taal van de Maya spreken, wil de 
stichting investeren in het hoger 
onderwijs. Met de opbrengst van 
Chazz wil de stichting 25 Maya-
kinderen in staat stellen de lera-
renopleiding te volgen. Zodat zij 
straks een volgende generatie 
Maya-kinderen kunnen opleiden 
in hun eigen taal.

Wilt u bijdragen? Kom dan op 25 
juni langs op Chazz. Tegelijkertijd 
geniet u van lekkere muziek en 
hapjes en drankjes. Chazz vindt 
plaats in de prachtige tuin van 
Stroomzicht, Westzijde 50 in De 
Hoef. Meer informatie of kaarten 
bestellen? Ga naar www.chazz.
nl. Of volg ons op Facebook www.
faccebook.com/chazzdehoef.

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. De komende we-
ken praten wij u bij over het openlucht muziekevenement Chazz 
dat wij samen met de Stichting Mayaschool Guatamala organi-
seren. De elfde editie van dit festival vindt plaats op 25 juni in 
De Hoef. Net als voorgaande jaren kunnen bezoekers weer ge-
nieten van een dag vol swingende muziek, hapjes en drankjes. 

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking 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 financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

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

Bankrekening NL23ABNA0459118994,
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Schattekerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef
email: sosderondevenen@gmail.com 

Chazz 2015: Michael Hartwigsen

Mijdrecht - Blijf er ruim en rechts 
achter en houd minstens drie meter 
afstand! Dat zijn de twee vuistregels 
die de leerlingen van BS De Fon-
tein hebben geleerd. Met de Veilig 
op Weglessen leren leerlingen uit 
groep 7 en/of groep 8 hoe ze vei-
lig moeten omgaan met grote voer-
tuigen in het verkeer. Dat gebeurt 
niet alleen met een theorieles maar 
ook met een praktijkles rondom een 
speciale Veilig op Wegvrachtauto. 
De kinderen konden in de cabine 
van de vrachtauto plaatsnemen en 
zo zelf ervaren wat een chauffeur 
wel ziet in het verkeer, maar vooral 

ook wat hij niet ziet. Ieder jaar zijn er 
in het verkeer een aantal ongeluk-
ken in de dode hoek te betreuren. 
Vooral scholieren zijn een kwetsba-
re groep in het verkeer. De leerlin-
gen kregen de les in het kader van 
het dode hoek lesprogramma ‘Vei-
lig op Weg’, een samenwerkingsver-
band van Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN) en Veilig Verkeer Ne-
derland (VVN). Veilig op Weg is het 
grootste dode hoek lesproject in 
Nederland en uniek in Europa. Jaar-
lijks worden door TLN, VVN en al-
le Veilig op Weg partners, zo’n 1500 
basisscholen bezocht.

Veilig op Weg in Mijdrecht 
bij De Fontein

Mijdrecht - Op 26 mei was het 
groot feest op de Hoflandschool. Al-
le juffen vierden hun verjaardag op 
juffendag dus werd er gezongen 
en gefeest. Maar daarna begon het 
feest pas echt. Er was al een aantal 
weken geleerd over muziek en cul-
turen in andere landen, maar op 26 
mei werd er gedanst, gezongen en 
muziek gemaakt. Het team van Band 
Event kwam aan iedere groep een 
workshop geven waar de kinderen 
en juffen met veel plezier aan deel-
namen. ’s Middags werd het geleer-

de aan ouders en bekenden gepre-
senteerd in een voorstelling in sport-
hal De Eendracht. Iedereen werd 
meegenomen in een muzikale rond-
reis die ging langs Mexico, India, 
Turkije, Australië, Spanje,Frankrijk 
en Brazilië. Er werd oa gezongen 
en gedanst met sombrero’s op, mu-
ziek gemaakt op grote trommels en 
op didgeridoos. Het was een groot 
spektakel waar de kinderen en het 
publiek zichtbaar van genoten. Het 
applaus werd dan ook dankbaar in 
ontvangst genomen.

Hoflandschool gaat met 
muziek de wereld rond

OBS Molenland 
bezoekt de 
Kweektuin
Mijdrecht - In januari 2016 is een 
aantal enthousiaste vrijwilligers 
uit Mijdrecht gestart met het pro-
ject ‘Van moestuin tot tafel’ in De 
Kweektuin. Het initiatief is ont-
staan bij de werkgroep Groen on-
derdeel van het Wijkcomité Twist-
vlied. Zij wil mensen uit diverse la-
gen van de samenleving samen-
brengen. Als school is OBS Molen-
land benaderd voor een pilot. De le-
den van de Kweektuin willen uitzoe-
ken op welke manier zij leerlingen 
kunnen betrekken bij het moestuin-
project. De leerlingen kregen eerst 
een toer door de kweektuin, langs 
de biologische kippen, rozentuin, 
geurtuin met lavendelstruiken enz. 
Het doel is leerlingen leren waar de 
groente op hun bord nu echt van-
daan komt, hoe zorg je voor be-
paalde groente tijdens de groei en 
wat is het verschil tussen de ‘gewo-
ne’ groente en biologische groente. 
De groepen 4, 5 en 6 zijn op bezoek 
geweest en hebben vol enthousias-
me meegewerkt met de vrijwilligers. 
Ze moesten o.a. aardappels rooien, 
aardbeien poten en plukken en snij-
biet snijden. Het vinden van aardap-
pels onder de grond was een ware 
openbaring voor sommigen, evenals 
het drinken van snijbieten en spina-
zie sap. Aan het eind van de och-
tend kregen de kinderen een deel 
van de oogst aardbeien en aard-
appels mee naar huis. De kinderen 
gingen tevreden en zeker geïnspi-
reerd terug naar school.

De Ronde Venen - Tijdens de af-
delingsvergadering van de Zonne-
bloem op woensdag 25 mei j.l. wer-
den de aanwezige aangenaam ver-
rast door twee vertegenwoordigers 
van de DCR Parochie St. Jan de Do-
per (Katholieke Kerk Mijdrecht-Wil-
nis). Zij overhandigden de voorzitter 
Ad in het Veld een cheque ter waar-

de van 2.000 euro. Met dit geld kun-
nen zij weer leuke dingen onderne-
men voor de gasten. De Zonnebloem 
is altijd blij met dit soort initiatieven. 
Op 1 juni tijdens de jaarmarkt gaan 
ze weer loten verkopen en op 11 ju-
ni is er weer de Rabo fietstocht. Als 
u hieraan mee gaat doen en u geeft 
NR. 52 op helpt u de Zonnbloem.

Parochie St. Jan de Doper 
schenkt cheque aan Zonnebloem

De Ronde Venen - Op 24 mei werd 
voor het eerst een mantelzorgmarkt 
gehouden in De Ronde Venen. Een 
mantelzorger is iemand die langdu-
rig voor een hulpbehoevende per-
soon, een chronisch zieke of gehan-
dicapte zorgt. Dit gebeurt onbetaald 
en de persoon die mantelzorg ont-
vangt zal de mantelzorg missen zo-
dra de persoon ermee stopt.
Veel inwoners vonden de weg naar 
de bibliotheek aan de Dokter van 
der Haarlaan in Mijdrecht. Er waren 
verschillende organisaties aanwe-
zig waar men terecht kon met aller-
lei vragen voor informatie en advies.
De Servicepuntmedewerkers heb-
ben veel inwoners gesproken. Klei-
ne vragen en grote vragen, er is ge-
sproken over wet- en regelgeving, 

wonen als je ouder wordt en de zor-
gen rondom een familielid die geen 
hulp denkt nodig te hebben. Dit zijn 
zomaar enkele voorbeelden. De-
ze middag was bedoeld om ken-
nis te maken en informatie te delen. 
Met verschillende mensen zijn af-
spraken gemaakt om nog eens uit-
gebreider met elkaar in gesprek te 
gaan.
Mocht u de komende tijd alsnog 
over dit onderwerp vragen hebben, 
weet dan dat u altijd mag langsko-
men op één van de locaties van het 
Servicepunt. Onze openingstijden 
vindt u op www.servicepuntderon-
devenen.nl. Wij hebben deze mid-
dag ervaren als een succes en wil-
len de organisatie bedanken voor 
hun inzet. 

Servicepunt op 
Mantelzorgmarkt

Geen krant?
0297-581698
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Hand(ig)werk, uitnodiging
voor creatieve geesten

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer dan 
twintig winkels, viert in september haar 25-jarig be-
staan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschillen-
de winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang zijn 
ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bieden 
voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die ook 
in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verdere ont-
wikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Sinds 2008 is de hobbywinkel Hand(ig)werk gevestigd 
aan het Amstelplein. Hennie van Houten is eigenares-
se van de winkel die zij samen met Marjo Baars en An-
neke van Wieringen runt. Hand(ig)werk is in de loop 
van de tijd uitgegroeid tot misschien wel dé specia-
list in hobbyartikelen, scrapbook- en tekenmaterialen 
van Uithoorn en de regio. “Wij kunnen onze bezoekers 
goed adviseren over de verschillende hobbyvormen en 
bijbehorende attributen. Mensen die creatief en kunst-
zinnig zijn hebben ook vaak de juiste onderdelen nodig 
om aan de slag te gaan. Die hebben we in huis. Er is 
ook veel op voorraad voor het organiseren van kinder-
feestjes,” laat Hennie weten. “Voor veel hobby’s heb-
ben we acrylverf, klei, mozaïek, sieraden, ponsen, lint, 
lijm, scharen, scrapbook- en origamimaterialen en al-
bums in de winkel. Verder een breed assortiment aan 
Royal Talens producten voor de kunstschilders onder 
ons, waarvoor Hand(ig)werk natuurlijk ook alle soor-
ten en dikten aan penselen heeft, evenals schilders-
linnen, tekenpotloden, krijt, houtskool en ander toebe-
horen. Er is ook een uitgebreid assortiment aan wol en 
garens van bekende merken voor liefhebbers van brei-
en, haken en borduren. Kortom, onze hobbywinkel no-
digt creatieve geesten uit eens binnen te stappen voor 
zover zij dat nog niet deden,” vervolgt Hennie. Maar 
ook modelbouwers behoren tot de klantenkring, even-

als therapeuten die voor een breed scala aan mensen 
bezigheidstherapieën verzorgen. Hand(ig)werk organi-
seert ook workshops in de winkel. Méér weten? Kijk 
dan op www.handigwerk.nl. “We zijn nog altijd blij dat 
we hier met onze winkel zitten. Het wordt echter wel 
steeds moeilijker om het hoofd boven water te hou-
den omdat steeds minder mensen een hobby hebben 
waarvoor ze onze artikelen nodig hebben. Ook kinde-
ren zijn minder creatief, de computerspelletjes zijn in-
teressanter. We moeten met elkaar zorgen dat de klan-
ten blijven komen. Als je de weg achter de brug gaat 
afsluiten rijdt men het dorp voorbij. Dat moet je toch 
niet willen?”

Slijter Vreeland opgegaan in
De Zwart Dranken & delicatessen
Wilnis/Vinkeveen - De al jaren 
bekende Slijterij en drankengroot-
handel Vreeland van Dick de Groot 
in winkelcentrum Zuiderwaard is 
sinds kort onderdeel geworden 
van De Zwart Dranken & delica-
tessen aan de Herenweg in Wilnis. 
De Zwart is eveneens al vele jaren 
een bekende in de regio. Zaterdag 
28 mei konden klanten tijdens een 
‘borrel’ van 14.00 tot 18.00 uur bin-
nenlopen om kennis te maken met 
het team van De Zwart en om met 
Dick nog een keer een praatje te 
maken en de hand te schudden.
Talloze vaste klanten hebben die 
gelegenheid benut dat ook te doen. 
Dick heeft onlangs zelf de be-
slissing genomen om zijn colle-
ga Edwin en zijn vrouw Raquel de 
Zwart te vragen of zij de winkel wil-
den overnemen en als zodanig de 
vestiging in Vinkeveen te behou-
den. Dick heeft geen opvolger en 
vanwege zijn leeftijd – ook al zie je 
dat niet aan hem – te kennen gege-
ven het zo langzamerhand wat rus-
tiger aan te willen gaan doen in de 
drankenhandel. Hij heeft meer dan 
veertig (…) jaar de winkel in eigen-
dom gehad en die laten uitgroei-
en tot een echte drankenspeciaal-
zaak met een ultieme service. Wat 
elders niet verkrijgbaar was, had 
Vreeland dat wel of het kon worden 

besteld. Kennis en ervaring waren 
volop aanwezig bij Dick en zijn drie 
deskundige medewerkers. Gewoon 
een topzaak die nu een nieuwe (en 
net zo’n gepas-sioneerde) eigenaar 
heeft.

Positief uitgepakt
“Omdat ik zoveel mensen om mij 
heen zie wegvallen en ik handel de 
zaken liever zelf af dan dat het la-
ter voor mij gedaan moet worden. 
Daarom heb ik vorig jaar eens wat 
lijntjes uitgezet. Zo had ik gehoopt 
dat ‘de jongens’ met wie ik al die ja-
ren heb samengewerkt, de winkel 
hadden willen overnemen. Maar 
dat is er niet van gekomen. Toen 
heb ik Edwin de Zwart in Wilnis 
gevraagd of hij er wat in zag, Het 
heeft zijn tijd nodig gehad maar dat 
is positief uitgepakt. En dat maken 
we nu wereldkundig. Twee van mijn 
medewerkers, Jan Smit en Den-
nis Schevers konden mee over, al-
dus Dick die nu meer vrije tijd krijgt 
om andere en ook leuke dingen te 
gaan doen ook al behoorde de win-
kel eveneens tot zijn plezierige be-
zigheid. Dick heeft zich altijd met 
veel elan en enthousiasme inge-
zet voor zijn winkel en nering. Dat 
is hem altijd goed afgegaan. 
Eindejaar was altijd voor hem de 
drukste periode, omdat er dan veel 

vraag was naar relatiegeschenken, 
onder meer uit de hoek van AFC 
Ajax waar Dick lange tijd trainer is 
geweest van jeugdelftallen.
Dick: “Al met al sluiten de activitei-
ten van De Zwart het beste bij ons 
aan. Daarom is het goed dat het nu 
zo gelopen is. En ondanks dat ik 
de leeftijd heb van Foppe de Haan 
(tot voor kort trainer van SV Hee-
renveen. Red.) pak ik het bij Ajax 
toch weer op, want daar heb ik nu 
meer tijd voor. Ik ben geen man om 
stil te zitten. Ik ga komend seizoen 
als teammanager op stap met Jong 
Ajax in de Jupiler league. Daar heb 
ik veel zin in en zo blijf je toch bezig 
in de samenleving. Ik ga niet meer 
in de winkel bijspringen, maar blijf 
voorlopig nog wel wat op de ach-
tergrond doen, vooral om Edwin en 
Raquel kennis te laten maken met 
een aantal bijzondere leveranciers 
uit mijn tijd. Daar kunnen zij voor-
deel mee doen.” Dick verwacht dat 
zijn eigen klanten de winkel trouw 
zullen blijven ook wordt die ge-
rund door een nieuwe eigenaar. 
Vreeland heeft altijd een bijzonder 
en fantastisch assortiment in de 
schappen gehad en dat blijft ge-
lukkig zo.

Vrouw in de zaak
Ook Edwin en Raquel De Zwart zijn 
blij met de transactie. Edwin: “Be-
gin april dit jaar hebben we offici-
eel Slijterij Vreeland overgenomen. 
We hebben er even mee gewacht 
om dat naar buiten te brengen 
want er moesten nog wat details 
afgerond worden. Het is de twee-
de winkel van De Zwart, maar blijft 
verder gaan onder dezelfde naam 
Vreeland. Ook het gevarieerde as-
sortiment dranken verandert niet. 
Raquel de Zwart wordt het ‘gezicht’ 
van de zaak in Vinkeveen en Edwin 
in die op de Herenweg in Wilnis. “Ik 
popel om hier te beginnen; voor het 
eerst in veertig jaar komt er nu een 
vrouw in de zaak. Het is altijd een 
echte mannenwinkel geweest,” al-
dus Raquel die verwacht dat de 
klanten er geen moeite mee zullen 
hebben dat er nu ineens een vrouw 
aan het roer staat.

‘Oud en nieuw bij elkaar’: v.l.n.r. Dennis, Edwin, Jan, Dick en Raquel

Brillen- en Ovalendag 
nostalgisch evenement
Wilnis - Was de expositie vorig jaar 
op het parkeerterrein naast de Wil-
lisstee en achter de brandweerga-
rage van allerlei soorten VW kevers, 
busjes, buggies en coachcars al een 
groot succes, dat werd afgelopen 
zondag 29 mei nog eens overtrof-
fen met deelnemers vanuit o.a. Bel-
gië, Duitsland, Engeland en Zwit-
serland. Het betrof weer een unieke 
collectie met zelfs hele dure ‘coach-
build cars’ – dat zijn zelfgebouwde 
exemplaren op basis van een VW-
kever onderstel - met een waarde in 
tonnen euro’s! Het is voor de tweede 
keer dat dit nostalgische evenement 
door Vinkevener Nico Kennis, zijn 
zoon René en zijn vriend Rob Bron-
ke met een team van twintig vrijwil-
ligers wordt georganiseerd, waar-
bij dit keer meer dan 150 klassieke 
en historische auto’s van dit merk 
acte de presence gaven. Alleen al 
op het parkeerterrein waren meer 
dan honderd ‘brilletjes’ en ‘ovaal-
tjes’ te bewonderen. Zo genoemd 
naar de VW-kevers met een achter-
raampje wat daarop lijkt. De oudste, 
met een nummerbord va de US For-
ces in Germany dateert van net na 
de Tweede Wereldoorlog.
In het speelwoud stond nog meer 
moois aan klassieke VW’s te be-
wonderen. Een mooie show van-
af ‘s morgens tien tot ’s middags 

vijf uur die veel belangstelling van 
Kever-liefhebbers en andere be-
langstellenden van binnen en bui-
ten de regio trok. 
Nico heeft met dit unieke evene-
ment Wilnis echt op de kaart gezet 
en er wordt alweer gekeken naar 
volgend jaar. De weergoden waren 
de organisatie tegemoet gekomen 
met aangenaam en droog lente-
weer wat honderden belangstellen-
den deed besluiten eens een kijk-
je te nemen rondom de Willisstee. 
Gesloten VW-kevers in allerlei mo-
dellen van brillen tot ovalen, ca-
brio’s, kubelwagens en de bekende 
VW-busjes, omgebouwd tot kam-
peerwagen van allerlei jaren ston-
den er in vol ornaat te pronken, de 
een nog mooier en interessanter 
dan de ander. Ze kennen allemaal 
een eigen verhaal. Nico Kennis uit 
Vinkeveen is geheel verknocht aan 
VW-kevers en restaureert ze ook.
Daar gaat veel tijd in zitten naar hij 
zelf zegt. Hij is ook degene die met 
zijn uitgebreide netwerk in de Volks-
wagenwereld kans ziet om een der-
gelijk evenement te organiseren en 
daarvoor deelnemers van verschil-
lende pluimage en sponsors bij el-
kaar weet te krijgen. Het geheel 
werd duidelijk op prijs gesteld door 
de vele belangstellenden die een 
gezellige middag hadden.

Nostalgie
“We organiseren dit voor de twee-
de keer in Wilnis. Je ziet dat er weer 
heel veel mensen op af komen, niet 
in de laatste plaats omdat het een 
gratis evenement is.” vertelt Ni-
co. “Er zitten hele dure auto’s aan 
collectorswaarde bij; een paar ton 
en meer is geen uitzondering. Al-
le kevers zijn niet gelijk, ze verschil-
len per jaar in uitvoering en detail. 
Daarom zie je ook zoveel modellen. 
Kijk om je heen, jong en oud geniet 
en dat alleen maar door zo’n kever-
tje. Je vraagt je af wat voor gevoe-
lens dat oproept bij mensen om-
dat misschien veel mensen er ooit 
zelf ook in gereden hebben. Het 
blijft kennelijk toch iets bijzonders 
en men ervaart het als een stukje 
nostalgie. Prachtig toch dat zoveel 
mensen aan zo’n dag plezier bele-
ven. Daar doen we het voor en na-
tuurlijk voor alle VW-kever liefheb-
bers die elkaar dan weer eens ont-
moeten.” Te midden van de rijen op-
gestelde kevers en (kampeer)bus-
jes waren er ook ‘kraampjes met 
VW-onderdelen, gadgets, VW-au-
tomodellen, kledingstukken, etc. 
Maar ook zitjes en verkooppunten 
voor een ijsje (van De IJsbeer) kof-
fie, thee, limo en belegde broodjes. 
Er was live music van De Nieuwe 
Band die Amerikaanse country mu-
ziek en rock & Roll nummers ten ge-
hore bracht. Stee-Inn van de Willis-
stee trad op als een van de spon-
sors en had o.a. gezorgd voor een 
levensgrote poster in een spanraam 
aan de zijkant van het dorpshuis 
met daarop de aankondiging ‘Bril-
len en Ovalendag’. Voorts heeft men 
de kraampjeshouders gesponsord, 
evenals de lunch en het avondeten 
voor de 20 vrijwilligers. Er was veel 
te zien en alles verliep tot het einde 
toe op rolletjes. Kortom, het was ge-
nieten geblazen voor de talloze lief-
hebbers die niet zelden samen met 
een eigenaar de auto van binnen 
en van buiten konden bekijken. Op 
verzoek konden ze ook eens aan de 
achterkant onder de motorkap krui-
pen om te kijken hoe het er daar 
technisch uitzag. Mooi werk! Orga-
nisatie en sponsors, bedankt voor 
dit geslaagde evenement. Het plan 
is volgend jaar op 21 mei bij de Wil-
lisstee wederom de Brillen- en Ova-
lendag te organiseren.

Speeddaten met 
Statenleden
Utrecht - Ruim een jaar geleden 
zijn de verkozen Statenleden voor 
de provincie Utrecht geïnstalleerd. 
Hoe is het de afgelopen periode ver-
lopen en wat kunnen we de komen-
de jaren van de Statenleden ver-
wachten? Op maandag 13 juni blik-
ken ze graag samen met de inwo-
ners van provincie Utrecht terug én 
vooruit. Tijdens twee rondes kan er 
gespeeddatet worden met de Sta-
tenleden. Het afgelopen jaar heb-
ben de Statenleden zich onder meer 
ingewerkt in hun dossiers, werkbe-

zoeken gebracht en inwonersbij-
eenkomsten bijgewoond. Ook de 
komende jaren willen de Staten-
leden zich actief inzetten voor de 
provincie Utrecht. Daarom gaan ze 
graag met de inwoners van Utrecht 
in gesprek over wat er speelt in de 
provincie. Tevens geven de Staten-
leden een rondleiding door het Pro-
vinciehuis en vertellen ze alles over 
de provinciepolitiek.

In gesprek 
Iedereen is welkom om met de Sta-

tenleden van verschillende partij-
en te speeddaten. Alles mag aan ze 
gevraagd worden. Wat willen Sta-
tenleden bijvoorbeeld het komen-
de jaar betekenen voor de provincie 
Utrecht? Waar moeten de Statenle-
den zich volgens u de komende tijd 
op richten? Wat is hun leukste dos-
sier en is hun leven ingrijpend ver-
anderd nu ze Statenlid zijn? Kom 
het te weten op maandag 13 ju-
ni. Meld u aan via de url https://
www.provincie-utrecht.nl/politiek-
bestuur/provinciale_staten/provin-
ciale-staten-0/provinciale-staten/
ps-evenementen/formulieren/aan-
melden/ voor het aanmeldformu-
lier. Of via de website van provin-
ciale staten www.provincie-utrecht.
nl/psutrecht Ga naar Bijeenkom-
sten en daar vindt u het aanmeld-
formulier. In de weken voorafgaand 
aan de bijeenkomst ontvangt u een 
uitgewerkt programma enroutebe-
schrijving.
Ronde 1: 19.00 uur en de twee-
de ronde is van 20.30 uur. Dit al-
les vindt plaats in de Statenzaal van 
het Provinciehuis, Archimedeslaan 
6, Utrecht.

Open Huis bij het Johannes 
Hospitium Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 4 juni a.s. van 
11.00-13.00 uur staat de deur van 
het Johannes Hospitium De Ronde 
Venen weer open voor belangstel-
lenden. In het ‘Buurhuis’, gelegen 
naast het hospice, Vossestaart 2 in 
Wilnis, zullen medewerkers en vrij-
willigers u, onder het genot van een 
kopje koffie, graag informatie geven 
over de organisatie, de opname- 
criteria, de zorg aan bewoners en 
het vrijwilligerswerk. In ons huis 

zijn er altijd vrijwilligers nodig! Er 
is foldermateriaal aanwezig en in-
dien gewenst is een rondleiding in 
het hospice mogelijk. Wij nodigen 
iedereen graag uit eens een kijkje 
te komen nemen in ons hospice, in 
het hart van de Ronde Venen, waar-
in ons motto ‘Leven met aandacht’ 
voorop staat. Kijk ook op onze web-
site www.johanneshospitium.nl of 
vraag nadere inlichtingen via info@
johanneshospitium.nl.

MF mini’s 
(4½-6 jr) 
bij CSW

Wilnis - Het komende seizoen wil-
len we bij CSW gaan starten met 
een trainingsgroep voor meisjes van 
4½ tot 6 jaar. Op deze manier wil-
len we de speelsters al op een jon-
ge leeftijd in contact brengen met 
de voetbalsport. Voorlopig zullen 
we alleen trainen op de woensdag-
middag van 14 tot 15 uur. Afhanke-
lijk van de vorderingen en het aan-
tal speelsters kunnen we later in het 
seizoen gaan bekijken of er ook op 
zaterdag gespeeld kan gaan wor-
den. Interesse in deze trainingsroep 
geef je dan op via de website (ht-
tp://cswilnis.nl/clubinfo/inschrij-
ven/). Voor meer informatie bel of 
mail naar nellekevrielink@hotmail.
nl of 06-51205008
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Boven v.l.n.r.:: Bud van der Vliet, Nieko Dankelman, Helene Kroon (trainster-
coach), Frank Dankelman (trainer-coach), Joas Leeflang, Timo Honig
Onder: Tessa Fokker, Isabel van der Horst, Sanne Fokker, Jiske van der Schaft, 
Roos Samsom, Sifra Kroon.

De Vinken D1 ongeslagen 
kampioen
Vinkeveen - In de vorige wedstrijd 
haalde de D1 pupillen van De Vin-
ken het kampioenschap al binnen. 
In de laatste competitiewedstrijd 
stond er niet echt meer iets op het 
spel, maar de Vinkenjeugd stond op 
scherp en wilde de wedstrijd tegen 
de nummer 2 uit Kamerik erg graag 
winnen. De eerste aanval wordt ge-
vormd door Bud van der Vliet, Joas 
Leeflang, Tessa Fokker en Jiske van 
der Schaft. In de verdediging be-
gonnen de Jumbovinken met Nieko 
Dankelman, Isabelle van der Horst, 
Roos Samsom en Sanne Fokker. De 
reservebank werd goed gevuld door 
Timo Honig en Sifra Kroon.

De wedstrijd
De scheidsrechter heeft nog maar 
nauwelijks gefloten of het tempo 
wordt flink opgevoerd door De Vin-
ken. Na een kleine 33 seconden is 
het al 1-0 door Bud. In de derde mi-
nuut benut Tessa Fokker een mooie 

kans en is het 2-1. SDO komt nau-
welijks in het spel voor, maar is wel 
effectief als het een kans krijgt. Ka-
merik komt in de negende minuut 
terug door middel van een straf-
worp. Het is dan 2-2. Daarna over-
heerst de Vinkeveense jeugd. In de 
eerste helft scoren Joas, Tessa (nog 
2x), Roos (2x) en Isabel zodat met 
een ruime 8-3 voorsprong gerust 
kan worden.Na de rust komt Sifra in 
het veld voor Joas en Timo komt in 
de plaats van Isabel. Het publiek ziet 
een scherp Vinken dat goed aan het 
doelsaldo gaat werken. Jiske laat al 
na twee minuten de 9-3 op het sco-
rebord zetten. Nog geen minuut la-
ter is het Tessa die opnieuw scoort, 
ze komt helemaal los in deze wed-
strijd. Ze scoort nu via een doorloop-
bal. Niet veel later is het opnieuw 
Tessa Fokker die scoort, nu via een 
prachtig afstandsschot, het is dan 
11-3. Jiske zorgt daarna voor 12-3. 
Weer anderhalve minuut later. Het 

Sportieve en vrolijke meerkamp bij Willespoort
Wilnis - De kinderen van OBS Wil-
lespoort leefden zich afgelopen 
woensdag uit tijdens de jaarlijk-
se sportdag. Op het CSW-terrein 
deden zij in groepjes een sportie-
ve meerkamp, met leuke onderde-
len als een verkleedestafette, ke-
gel vangen, medicine ball stoten, 
een sprint, een voetbalwedstrijd 
en penalty’s schieten door een op-
blaaspop. Al deze onderdelen wer-
den begeleid door leerlingen van de 
sportklas van het Veenlanden Colle-
ge in Mijdrecht. Dankzij de sponso-
ring van een aantal ouders met een 
eigen bedrijf maakte ook een grote 
jungle stormbaan onderdeel uit van 
de meerkamp. Genoeg ingrediën-
ten dus voor een ochtend vol sport 
en plezier. De kleuters hadden deze 
dag hun eigen programma. Zij gin-
gen dansen, gymmen in de Willistee 
en konden los gaan op een eigen 
springkussen op het kleuterplein.

Rondwandeling door 
Vinkeveen
Vinkeveen - Gilde De Ronde Venen 
organiseert in mei en juni een aantal 
rondwandelingen door Vinkeveen.
Met een gids maakt u een wande-
ling van ongeveer anderhalf uur. Tij-
dens deze wandeling vertelt de gids 
over de geschiedenis van het ont-
staan van het gebied van De Ronde 
Venen en over bijzondere en histo-
rische gebouwen in Vinkeveen. Zo-
als ieder dorp heeft Vinkeveen in de 
loop der tijden bijzondere bewoners 
gehad en daar worden een aantal 
anekdotes over verteld. 
De wandelingen worden gehouden 
op vrijdag 03 juni, woensdag 08 juni 
en vrijdag 17 juni. 
De start is om 11.00 uur op het par-

keerterrein van Zeilschool Vinke-
veen. Er wordt onder het genot van 
een kop koffie of thee eerst verteld 
hoe het gebied van De Ronde Venen 
is ontstaan. Daarna start de wande-
ling van ongeveer 3 kilometer. 
Als u wilt meedoen aan deze wan-
deling kunt u zich opgeven bij Gil-
de De Ronde Venen via email: info@
gildedrv.nl of via telefoonnummer 
0297-230 280 van Stichting Tym-
paan-De Baat. Omdat dit de eerste 
(test) wandelingen zijn is deelname 
gratis. Het maximum aantal deelne-
mers per wandeling is 10 personen.
Bij opgave is het van belang uw 
naam, het aantal personen en uw 
telefoonnummer door te geven.

Teije, Celine en Esther 
clubkampioenen Veenland
De Ronde Venen - Op zaterdag 
werd in de Willisstee de jaarlijkse 
onderlinge wedstrijd gehouden. Er 
deden 70 kinderen mee en ze stre-
den op hun eigen niveau om de me-
dailles. Bij de jongens werd er ge-
streden in drie groepjes. Er wer-
den oefeningen geturnd op vloer, 
sprong , brug en rek. Iedereen deed 
zijn uiterste best en de uitslag was 
als volgt. 4de : Jurre, Olav en Tjeb-
be 3de Senna, Seppe, Jay, 2de Jai-
my, Dave , Lars en 1ste Teije , Loren-
zo en Cas. Hij of zij met het hoogste 
aantal punten kon ook nog de wis-
selbeker winnen en voor de derde 
keer op rij won Teije de wisselbeker 
dus hij mag hem nu houden.
Bij de meisjes recreatie werd er ge-
streden in 5 groepjes. Op de derde 
plaats Mette, Megan, Anna, Elise, 
Rosanne en Fieke. 2de Roos, Malak, 
Naomi, Ilse en Loïs en op de eer-
ste plaats Kirsten, Charlotte, Juliet-
te, Esther en Jackie. De clubkampi-
oen werd Esther.

Selectie
Als laatste was de selectie aan de 
beurt. Na alle oefeningen was de 
uitslag als volgt. Brons ging naar 
Lotte, Noa, Demi, Marijn en Kim-

berly. Zilver naar Izzy, Robyn, Nora, 
Daphne, Sascha en goud naar Da-
nae, Jasmijn, Emma, Celine en Julia. 
Met een heel klein verschil won Ce-
line de wisselbeker.

Topkorfballers verzorgen clinic
Mijdrecht - De complete jeugd van 
korfbalvereniging De Vinken kreeg 

afgelopen woensdag een daveren-
de verrassing tijdens hun laatste re-

guliere training van deze competitie. 
De korfbalinternationals André Kui-

V.l.n.r. Claudia Pauw, Cor Verlaan, Theo Kranendonk, Hans van Oldeniel en 
Sandra Start.

Winnaars klaverjas-
competitie de Vinken
Vinkeveen - Ook in de korfbalkan-
tine van De Vinken wordt al vele ja-
ren, voor het eerst in 1973, een kla-
verjascompetitie georganiseerd. Za-
terdag 28 mei was de laatste kaart-
avond van het seizoen. De bijzonder 
geslaagde competitie seizoen ken-
de dit jaar een geheel ‘nieuwe’ win-
naar: Theo Kranendonk.
De Vinkenkantine was weer gezel-
lig gevuld. Aan negen tafels werd er 
voor de avondprijzen gespeeld. De 
eindstand van de klaverjascompeti-
tie is gebaseerd op de eerder geor-
ganiseerde avonden. In totaal is er 
op negen kaartavonden gespeeld, 
altijd op de tweede zaterdag van de 
maand. De hoogste zes scores zijn 
geteld. Het was dit jaar bijzonder 
spannend en het verschil tussen de 
nummers 1 en 2 slechts een ‘band-
dikte’...

Het leverde de volgende 
eindstand op:
1. Theo Kranendonk 37.498 punten
2. Cor Verlaan 37.366 punten
3. Hans van Oldeniel 36.918 punten
De marsenprijs door het totaal van 
12 marsen ging naar Herman van de 
Waa. Namens het bestuur van korf-
balvereniging De Vinken was Toos 
Fokker aanwezig voor de prijsuitrei-
king en officiële afsluiting van het 
seizoen. Gekoppeld aan een bijzon-
der woord van dank aan de orga-
nisatoren Claudia Pauw en Sandra 
Start kon zij aan winnaar Kranen-
donk de wisselbokaal overhandi-
gen. Het klaverjassen is al vele tien-
tallen jaren populair. Bij de Vinken is 
het een open competitie, waar niet 
alleen korfballeden meestrijden. 
Het nieuwe kaartseizoen start op 10 
september 2016.

pers en Marjolijn Kroon waren aan-
wezig voor een leuke en leerzame 
korfbalclinic. Vanuit de bijzonder 
succesvolle agendaverkoop is een 
gedeelte van de opbrengst ter be-
schikking gekomen voor de Vinken-
jeugd. Initiatiefnemer van de Vinke-
veen Agenda, Jaco Kroon, wist hier-
mee de juiste snaar te raken en zo 
de Vinkenjeugd een zeer speciale 
training aan te bieden. Om vijf uur 
’s middags werden de allerjongsten 
getrakteerd op een bijzonder speel-
se training verzorgd door Johan en 
Emese Kroon en Dorien Verbrug-
gen. Zij wisten met allerlei speel-
se oefeningen de jeugd van 4 tot en 
met 7 jaar een geslaagde afsluiting 
voor te schotelen. Direct aanslui-
tend kreeg deze jongste jeugd sa-
men met de D- pupillen en C-aspi-
ranten een eenvoudige broodmaal-
tijd in de clubkantine. Om zeven uur 
waren de korfbalinternationals aan-
gekomen. André en Marjolijn wisten 
samen met de Vinkeveense Robin 
van der Vliet met trefzekere doelpo-
gingen en uiterst sterke balbeheer-
sing een prachtig voorbeeld te ge-
ven voor de enthousiaste jeugdle-
den. De nadruk lag op het aanvals-
spel en menig trucje om nog beter 
te scoren werd aangeleerd. Na een 
intensief uurtje mochten de jongens 
en meiden met hun idolen op de fo-
to en konden zij op handtekenin-
genjacht. 
Aan het einde van het avondvullen-
de programma waren de B-aspiran-
ten en de A-junioren aan de beurt. 
Ook zij konden zich uitleven met de 
aangeboden oefenstof, de slimme 
trucjes en de oogstrelende scores, 
die korfbalmasters André en Mar-
jolijn hen voordeden. Al met al een 
bijzonder geslaagde slottraining van 
dit korfbalseizoen.

lijkt wel of de sluis van de doelpun-
ten wijd open is gezet. Bud scoort 
13-3. En Tessa maakt op een afstand 
van een meter of vijf 14-4. De 15-4 
is voor tweelingzus Sanne Fokker en 
ook Timo pikt zijn doelpunt mee. Hij 
laat met nog een minuut te spelen 

een kansje vlak onder de korf niet 
lopen. Het is dan 16-4 op het score-
bord en inmiddels heeft iedere spe-
ler of speelster gescoord. De Vin-
ken D1 is op eigen veld ongeslagen 
kampioen geworden. De bekroning 
van een prachtig seizoen.

Han Bots: de cirkel is rond
Mijdrecht - De cirkel is eigenlijk 
eventjes rond sprak Han Bots van 
Habo vlees en vleeswaren in zijn 
speech voor de gepromoveerde Ar-
gon selectie. Precies 20 jaar geleden 
liet hij en zijn vrouw Danielle zich in-
spireren door een bouwtekening en 
foto van een fraai herenhuis dat pa-
ginagroot afgebeeld stond in een 
advertentie van de Nieuwe Meer-
bode uit 1997. Een advertentie waar-
in juist Argon gefeliciteerd werd 
met de behaalde promotie naar de 
Hoofdklasse. Toen nog via de na-
competitie op het veld van FC Lisse 
tegen SVVSMC. Zoals bekend eve-
naarde Argon deze promotiepresta-
tie recent met een welverdiend kam-
pioenschap tegen s’Gravenzande en 
afgelopen zaterdag werd dit nog-
maals gevierd met een barbecue 
en een drankje bij Han en Daniel-
le thuis in het vrijwel identieke huis 

uit die advertentie van destijds. Het 
werd een bijzonder gezellige afslui-
ting. De twee supporters en spon-
sors Han Bots van Habo vlees en 
Cartouche Veenbrink van Kingsal-
markt droegen met het enthousi-
asme waarmee zij elke thuis en uit-
wedstrijd Argon van achter het doel 
aansporen en ludiek toejuichen, 
ook nu weer bij aan een sfeervol-
le avond. In een toespraak van aan-
voerder Wilco Krimp werd afscheid 
genomen van vertrekkende spe-
lers. Peter en Annemieke Winters 
van Wintours werden bedankt voor 
“the winning bus” en het voortref-
felijk verzorgde vervoer naar de uit-
wedstrijden. Voor de staf Hans van 
Gelderen, Marcel Landman en Jo-
han Stange, Glenn Berkelaar waren 
er evenals voor verzorger fysiothera-
peut Daan Hilhorst en de huisfoto-
graaf mooie bedankwoorden van de 

aanvoerder. Op de avond werd het 
glas geheven, de winnende wed-
strijd nogmaals teruggezien, naar 
de champions league finale geke-
ken en wat niet kon uitblijven was 
uiteraard het natte pak van trainer 
Patrick Loenen die door zijn spelers 
ondanks tegenspartelen het zwem-
bad werd ingerold. In dat natte pak 
bedankte Loenen zijn aanvoerders 
en spelers voor het afgelopen sei-
zoen en benadrukte hij de belang-
rijke rol van het bestuur en het on-
misbare werk achter de schermen 
van Abe van Nieuwkerk en Martin 
van Es van de technische commis-
sie. Er werd genoten van een heer-
lijke barbecue en Han haalde in zijn 
slotwoord nog even aan waarin het 
ook komend seizoen voor Argon 
weer zal gaan, namelijk; erop vlie-
gen, strijd en vooral lol en genieten. 
Een mooie afsluiting van een mooi 
seizoen, met dank aan Han, Daniel-
le en Cartouche!
Foto:sportinbeeld.com 

Open Dag Hockeyclub 
HVM zeer succesvol!
Mijdrecht - Zondag 29 mei jl. vond 
de jaarlijkse Open Dag van Hockey 
Vereniging Mijdrecht (HVM) plaats. 
Circa 50 enthousiaste kinderen van 
verschillende leeftijden deden mee 
aan allerlei hockey oefeningen op 
het veld. Onder de deelnemers wa-
ren een flink aantal meisjes en jon-
gens waar de hockeyclub erg blij 
mee is. In het clubhuis werden de 
ouders ontvangen door de voorzit-
ter van de Technische Commissie 
en geïnformeerd over de club. Na 
afloop werd de kinderen een heer-
lijk ijsje aangeboden, gesponsord 
door L’Opera Foodbar uit Mijdrecht 
en ontvingen zij een tasje met daar-
in een informatiepakket en sponso-
rartikelen van de Rabobank en EMP 
Grafi Media. Een aantal kinderen is 

meteen lid geworden en zij starten 
deze week al met de trainingen. 
Ook als je nog geen inschrijfformu-
lier hebt ingevuld, of de Open Dag 
gemist hebt, ben je van harte wel-
kom om een aantal keer gratis mee 
te komen doen met een training. 
Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom! 
Op vrijdagmiddag trainen de Fun-
ky’s, Benjamins en de F-jes (leeftijd 
4 t/m 7 jaar) van 16.30 tot 17.30. De 
E-jeugd (8 t/m 10 jaar) traint op vrij-
dag van 17.30-18.30. Je kunt je voor 
deze trainingen aanmelden door 
een mailtje te sturen naar hoofdtrai-
ner@hvmijdrecht.nl onder vermel-
ding van je naam en leeftijd. Meer 
informatie over de trainingen en het 
inschrijven bij HVM kun je vinden 
op: www.hvmijdrecht.nl
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Toen was het: Help! Mijn 
muis zit vast. Hoe is dat nu? 

De Ronde Venen - Een terugblik 
door Joop Frankenhuizen.
Die kreet om hulp had vijftien jaar 
terug niets te maken met een muisje 
dat, roerloos hangend aan de voor-
pootjes, tevergeefs probeert over 
de rand van zijn kooitje te klimmen. 
Nee, het was de muisaanwijzer op 
een computerscherm die niet meer 
reageerde op het verschuiven van 
de computermuis. Plaats van han-
deling: Het internetcafé in Mijdrecht. 
Waarschijnlijke oorzaak: Te veel te-
gelijk willen doen. Gevolg: Opnieuw 
beginnen. 

Internet is leerschool
Het is januari 2001. Sinds een paar 
maanden draait het Rondeveense 
internetcafé op volle toeren. Het is 
een verzamelplaats geworden voor 
55 plussers die naast een bakje kof-
fie elke dinsdag- en donderdagmor-
gen tussen 10 en 12 kennis probe-
ren maken met het medium inter-
net en e-mail. Veelal aangemoedigd 
door kinderen en kleinkinderen, uit 
wiens leven dit medium niet meer is 
weg te denken, hebben ze de stap 
gewaagd iets meer te weten te ko-
men over dat nieuwe gebeuren. An-
deren, die al langer thuis zijn in de 
wereld van de informatie techno-
logie, maken van het café gebruik 
iets op te zoeken. Kijken wat de 
eigen auto nog waard is als deze 
moet worden ingeruild om op die 
manier te proberen een beter bod 
van de dealer te krijgen. Weer ande-
ren proberen er achter te komen hoe 
met de bus van Wilnis naar Almere 
te komen. Zij proberen zich dan een 
weg te banen door de schermen die 
de busmaatschappij op de beeld-
buis tovert om dan te ontdekken dat 
de busmaatschappij geen informatie 
geeft over aankomst en vertrektij-
den. Je moet daarvoor naar een an-
dere site en daar is het druk. Er zijn 
kennelijk meer mensen die hetzelfde 
willen. Tergend langzaam vult zich 
het scherm en vaak staat de blau-
we voortgangsbalk onder aan het 
scherm gewoon stil. Grote drukte 

betekent wachten, soms lang wach-
ten.; geldt ook voor het internet. 

Begonnen met krijgertjes
Het idee een internetcafé annex 
leercentrum op te zetten dateert van 
maart 2000 wanneer het bestuur van 
de Stichting Leefbaarheid instemt 
met het vestigen van een internet-
café en een PC leercentrum voor 
senioren in hun vestiging aan de 
Kerkvaart 2 te Mijdrecht. De inmid-
dels opgerichte werkgroep, waar-
in Ger Jansen, Jan Leeman, Joop 
Frankenhuizen, Frans van Ginkel en 
Gert Loopik, staat dan voor de uit-
daging: “Hoe richten we de ruimte 
in en hoe komen we aan geld.” Het 
antwoord is fondsenwerving. En dat 
lukt. Het VSB fonds stelt zich ga-
rant voor een deel van de oprich-
tingskosten. Het fonds ‘Hulp na On-
derzoek’; het fonds ‘Dividend voor 
de samenleving’ van de Rabobank; 
het VSB fonds en de gemeente doen 
dit idem. Johnson Wax schenkt geld 
voor twee computers. Feka Automa-
tisering schenkt er een in natura en 
N-tree Computer Consultancy be-
loont de medewerking van de werk-
groep aan hun cursusproject met 
het ter beschikking stellen van kan-
toormateriaal, een vijftal gebruikte 
PC’s voor een zacht prijsje en tech-
nische hulp waar nodig. Voorlopig 
genoeg om de lessen naar de nieu-
we locatie over te hevelen. Dat ge-
beurt op 13 oktober 2000. Het In-
ternetcafé annex PC Leercentrum 
is een feit. Het grote aantal aanmel-
dingen dat daarop volgt noodzaakt 
de werkgroep wel uit te zien naar 
versterking. Hugo de Vos; Herman 
Bosch, Chris Schuteiser en Ype Len-
sen melden zich. Eind 2000 telt het 
team negen vrijwilligers waarvan vijf 
zich bezighouden met lesgeven; zij 
noemen zich docent. 

Iets leren uit een boek is 
niet alles
Het uitbaten van een internetcafé is 
geen gemakkelijke taak. Elke dins-
dag en donderdag zijn er dat jaar 

Het seniorencafé 

Het team in 2005 van links naar rechts. Bovenste rij: Gert, Frans, Ype en Her-
man. Onderste rij Joke, Gré, Jan, Joop en Thea. 

tijdsbesteding dat vrijwilligerswerk 
op het leercentrum aan de Kerk-
vaart. Het destijds ingerichte inter-
netcafé heeft intussen een meta-
morfose ondergaan. Een netwerk 
van elf moderne machines staat nu 
ter beschikking van de Rondeveen-
se senioren. Onlangs besloot de 
werkgroep over te gaan op ADSL 
en afscheid te nemen van het toch 
wel trage ISDN. Gaat allemaal wat 
sneller, zeker als tien cursisten alle-
maal gelijktijdig dezelfde site willen 
bekijken. Een andere stap in de mo-
dernisering is de aanschaf van een 
beamer. Kan iedereen op een groot 
projectiescherm zien wat de docent 
bedoelt. Een plaatje zegt vaak meer 
dan een vloed aan woorden. Voorlo-
pig, zo is de gedachte, blijft senior-
web De Ronde Venen gevestigd aan 
de Kerkvaart te Mijdrecht en zet zich 
in de digitale vaardigheden van de 
55-plusser in De Ronde Venen op te 
vijzelen. Gelet op de grote respons is 
daar alle reden toe. 

Maar de tijden veranderen
Door de jaren heen verandert ook 
het team. Griselda, Herman, Jan en 
Hugo gaan weg. Thea, Gré, Roel, 
Joke en Cor komen er bij. Thea en 
Joke zelfs vanuit Uithoorn! Dan ver-
andert ook de samenwerking met 
de Stichting Leefbaarheid. In febru-
ari 2005 deelt de stichting plotseling 
mee dat de activiteiten van de werk-
groep door de gemeente niet langer 
gezien worden als kernactiviteit van 
de stichting. De werkgroep moet 
kiezen. Of zelfstandig verder gaan of 
het leercentrum een breder karak-
ter geven en andere activiteiten toe-
laten. De werkgroep kiest voor het 
eerste. Die keus betekent wel dat 
het onderkomen aan de Kerkvaart 
vóór 1 augustus 2005 ontruimd moet 
zijn en er naar vervangende ruimte 
gezocht moet worden. In april gaan 
Ger, Frans, Gert, Ype en Joop naar 
de notaris en richten de stichting 
Seniorweb De Ronde Venen op. In 
augustus lukt het in het Prinsenhuis 
vervangende ruimte te vinden. Dat 
betekent verhuizen naar een klas-
lokaal! De echte gezelligheid zo-
als in de Kerkvaart is daarmee ver-
dwenen. Het gezamenlijk koffiedrin-
ken in het naastgelegen kantoortje. 
Het aanhoren van het lief en leed en 
het filosoferen over plaatselijke ont-
wikkelingen. Maar al snel wordt het 
oude schema weer opgepakt. De vijf 
docenten geven weer les en Gré, 
Joke, Thea, Chris, Roel en Cor he-
ten tijdens de inloopochtenden de 
bezoekers welkom. In februari 2006 
blijkt er te zijn ingebroken. Alle mo-
nitoren verdwenen. Duurt even voor 
alles hersteld is. Eind oktober 2007 
laat voorzitter Ger weten iets anders 
te gaan doen. Hij verlaat het bestuur. 
Joop volgt hem op. Even later zegt 
ook Roel op. De jaren gaan voorbij. 
Het cursusprogramma wordt regel-
matig aangepast aan de eisen van 
de tijd. Anno 2011 zijn het de be-
sturingsprogramma’s Windows XP, 
Windows Vista en Windows 7 die 
de basiscursus vormen. Het inter-
net programma Internet Explorer 
(IE) en de email programma’s Out-
look Express of Windows Mail, vor-

men daarnaast nog steeds de basis 
van de Internet cursus. Vooral omdat 
er steeds meer versies van die pro-
gramma’s worden uitgebracht. Veel 
belangstelling trekt de cursus foto-
bewerking. Geen wonder met al die 
digitale camera’s van tegenwoor-
dig. In het lesprogramma zit nu ook 
een opfriscursus voor mensen die 
niet zo vaak thuis met de PC werken 
maar toch bij willen blijven. Wat ook 
steeds meer in trek raakt zijn de gra-
tis workshops ‘Kennismaken met de 
PC’ en ‘Beveiliging van de PC’.

Opvijzelen digitale 
vaardigheden is een must
We zijn inmiddels vijftien jaar ver-
der. Het internetcafé in Mijdrecht 
bestaat nog steeds, alleen niet meer 
aan de Kerkvaart. Na drie gedwon-
gen verhuizingen is het terecht ge-
komen in de bibliotheek aan de 
Doctor J. van der Haarlaan.
SeniorWeb DRV noemt het geen ca-
fé meer, maar wijst mensen die hun 
digitale vaardigheden willen opvijze-
len naar het leercentrum en de in-
loopmiddagen. Elke maandag- en 
woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur 
kan iedere Seniorwebber binnenlo-
pen met laptop of tablet en proble-
men aan de orde stellen. Een team 
van zes door de wol geverfde vrij-
willigers staat dan klaar om hulp te 
bieden. Maar kom dan niet op het 
laatste moment want dan bestaat de 
kans dat iedereen al weg is. 

Maar let op de addertjes 
onder het gras 
Vista wordt tot april 2017 door Mi-
crosoft nog ondersteund met up-
dates. Maar niet zelden wordt onder 
dat besturingsprogramma IE versie 
7 nog gebruikt om te kunnen inter-
netten. Alleen hebben de webmas-
ters van nu daar geen boodschap 
aan. Zij gebruiken bij de ontwikke-
ling van hun site veelal de nieuw-
ste browsers. Bij Microsoft is dat IE 
versie 12, maar die draait niet onder 
Vista, want met IE 10 heeft Micro-
soft de ondersteuning voor Vista la-
ten vallen. Het gevolg is dat gebrui-
kers die anno 2016 nog met Vista 
werken en IE 7, 8 of 9 gebruiken met 
sommige websites problemen kun-
nen verwachten. Denk ook eens na 
hoe overheidsinstanties tegenwoor-

dig benaderd kunnen worden. Gaat 
allemaal digitaal via DigiD. Nieuw is 
dat sommige instanties naast de in-
loggegevens voor DigiD ook om een 
sms code vragen om op hun site te 
kunnen inloggen. Die code krijgt je 
van DigiD op je mobieltje onder het 
06 nummer dat bij hen bekend is. 
Een en ander betekent wel dat het 
mobieltje tijdens inloggen aan moet 
staan. Maar wat als je geen mobiel-
tje hebt of pas een andere hebt ge-
kocht en je wilt bijvoorbeeld naar 
de SVB om je AOW naar een ande-
re rekening over te laten maken? En 
verder wat te denken van de cha-
os die Microsoft (MS) over de ja-
ren heen gecreëert heeft met hun 
e-mailadressen die eindigen op (@
outlook.com, @hotmail.com, @hot-
mail.nl, @live.com, @live.nl, @msn.
com of @msn.nl). Om daar iets aan 
te doen heeft MS besloten alles te 
enten op Outlook.com. Een van de 
gevolgen is dat na 30 juni a.s. het 
niet meer mogelijk om met het pro-
gramma Windows Live Mail de hier-
boven genoemde e-mail adressen te 
gebruiken om mailtjes te verzenden 
en te ontvangen. Gebruikers kunnen 
dan kiezen uit overstappen naar de 
webversie van Outlook.com, over-
stappen naar de app Mail in Win-
dows 8.1 of Windows 10, overstap-
pen naar het programma Outlook in 
het Office pakket, of simpelweg een 
ander mail programma (te laten) in-
stalleren. Met dit alles helpen wij u 
op tijdens onze inloopmiddagen op 
de maandag en de woensdag. 

Nieuw is dat donderdag 7 juli een 
medewerker van Microsoft bij Se-
niorWeb DRV in de bieb komt ver-
tellen hoe Microsoft het mailver-
keer verder wil opkrikken en vragen 
daarover beantwoorden. Reserveer 
uw plek (0297-282938 of 06-5345 
4196), maar let op vol=vol!

Tot slot
Anno 2016 heeft SeniorWeb DRV 
alles geënt op Windows 10 en be-
standsbeheer en niet te vergeten 
de Tablets. Vastzittende muizen zien 
we nog steeds. Net zoals vervuilde 
laptops en desktops. Schoonma-
ken doet het programma Ccleaner. 
De thuiszorg via de gemeente doet 
dat niet.

‘The Rhythm of ROM’ in 
Walraventheater groot succes
Mijdrecht - Het ROM-koor gaf dit 
weekend ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan twee uitvoerin-

gen in een productiehal van de fir-
ma Walraven, die voor deze gele-
genheid was omgebouwd tot ‘Wal-

raven theater’. Het publiek werd in 
galakostuum welkom geheten met 
‘Be our guest’ uit Beauty and the 

Beast (1991) en daarna meegeno-
men op een reis door de tijd. Mis-
schien niet helemaal in historische 
volgorde, maar wel een heel muzi-
kale reis. Zo gingen we terug naar 
1871 met ‘Ja, so singt man in Wien’ 
van Johann Strauss, naar 1868 met 
het ingetogen ‘The long day closes’ 
van Arthur Sullivan en naar 1911 
met ‘Treemonisha’ van Scott Jop-
lin. Uit 1913 ‘Das Gebet’ uit ‘Polen-
blut’ van Oskar Nedbal. Drie koor-
leden vertolkten ‘Can’t help loving 
that men of mine’ uit de musical 
‘Showboat’ uit 1927 die het ROM-
koor in 2004 op de planken bracht. 
Lachen ook bij het vrolijke ‘Singing 
in the rain’ uit 1929. Daarna maak-
te het koor de overstap van ‘voor de 
oorlog’, met Ecce Gratum uit de Car-
mina Burana van Carl orff uit 1936, 
naar ‘na de oorlog’ met Anything 
you can do’ gezongen door jonge-
ren die speciaal voor deze voorstel-
ling waren uitgenodigd. Twee da-
mes zongen prachtig ‘I could have 
danced all night’ uit ‘My Fair Lady’ 
(1956), daarna het koor met het be-
kende ‘Edelweiss’ uit ‘The Sound of 
Music’ (1959). Voor de pauze gin-
gen we nog terug in de tijd naar 
1930 met ‘Het Witte Ros’ ofwel ‘Im 
Weissen Rössl’ dat het koor in 2011 
als complete voorstelling op de 
planken bracht. 

Ja zuster
Na de pauze gingen we terug naar 
1885 met de Einzugsmarsch’ uit Der 
Zigeunerbaron’ van Joh. Strauss ge-
volgd door ‘Oh, What a beautyfull 
Morning’ uit ‘Oklahoma’ (1955). De 
zestiger jaren kwamen aan bod met 
‘People’ (1965), een selectie liedjes 
uit ‘Ja zuster Nee zuster’ van Annie 
M.G. Schmidt en Harry Bannink en 
het swingende ‘Rhythm of Life’ uit 
‘Sweet Charity’ (1966) van Cy Co-
leman. Het ingetogen ‘Seal Lulla-
by’ van Eric Whitacre bracht ons 
naar 2010, waarna we weer even te-
rug gingen naar 1995 voor ‘Colors 
of the Wind’ uit ‘Pocahontas’ en ‘The 

Bells of Notre Dame’ uit The Hun-
cheback of Notre Dame’ (1996). Het 
nummer ‘When you believe’ uit ‘The 
Prince of Egypt’ (1998) sloot de-
ze indrukwekkende voorstelling af.  
Als toegift gaf het koor ons nog een 
boodschap me ‘Je leeft alleen van-
daag’. Geniet ervan. Nou, dat heb-
ben we zeker gedaan. Het koor kan 
terugkijken op een spetterend jubi-
leumoptreden onder leiding van di-
rigent Ferdinand Beuse en met re-
gie van Marijke de Wit. Crowdfun-

ding via voordekunst.nl maakte de 
begeleiding door een prima band 
o.l.v. James Pollard mogelijk. Het sa-
menspel van een stem op de ach-
tergrond met twee vertellers uit het 
koor die allerlei feitjes op een rij zet-
ten is handig gebruikt om de beno-
digde tijd voor het changement te 
vullen. Complimenten voor de bou-
wers, de licht- en geluidstechnici en 
de vele vrijwilligers die dit ‘Walraven 
theater’ mogelijk maakten.
(Foto’s: Dirk en Jan Koster)

Jan van Speyk viert
50e verjaardag

De Ronde Venen - Fijne dans-
plaatjes, mooie lichteffecten en 
oranje & blauwe ballonnen versier-
den de Immitsj afgelopen zaterdag-
nacht. Scouting Jan van Speyk uit 
Mijdrecht vierde samen met alle 
vrijwilligers uit de regio hun 50-ja-
rige verjaardag. 
Elke scoutingvereniging is te her-
kennen aan zijn eigen kleurencom-
binatie, en bij de JVS-groep is dit 
oranje en blauw. Elke gast was dan 

ook gekleed in oranje en blauw en 
bij binnenkomst stonden oranje en 
blauwe welkomstdrankjes klaar.
DJ Blue Wave zorgde ervoor dat alle 
aanwezigen op de dansvloer te vin-
den waren en dat er gave lichteffec-
ten door de zaal gingen. In de rij bij 
de bar werd er door oude bekenden 
bijgekletst en nieuwe vriendschap-
pen beklonken. Weer een geslaagd 
feestje voor de 50-jarige scouting-
groep!

minimaal twee vrijwilligers aanwezig 
om de zaak in goede banen te leiden, 
mensen te helpen met het beant-
woorden van vragen en vastzitten-
de muizen los te maken. Andere vrij-
willigers zorgen er voor dat de zaak 
technisch goed blijft lopen. Dankzij 
hen kan het beheer en onderhoud in 
eigen handen blijven wat kostenbe-
sparend werkt. Het betekent echter 
niet dat er soms een telefoontje om 
hulp gepleegd moet worden. Vooral 
als de internet-sharingbox, het ge-
heimzinnige zwarte kastje, het weer 
eens niet doet. Meestal is de oor-
zaak een losgeraakte verbinding in 
de wirwar van kabels waarmee die 
grote kasten met elkaar zijn verbon-
den. Naast het exploiteren van het 
café houdt de werkgroep zich ook 
bezig met het organiseren en uit-
voeren van cursussen. Zij zijn daar-
toe allen ambassadeurs geworden 
bij Seniorweb. Deze vereniging, die 
werkt onder auspiciën van de geza-
menlijke ouderenbonden, heeft zich 
tot doel gesteld ouderen te helpen 
in het gebruik van de huidige mo-
derne apparatuur. Wie wel eens ge-
probeerd heeft om thuis een video-
recorder op de TV aan te sluiten 
weet wat er allemaal voor nodig is 
om dat apparaat aan de praat te krij-
gen. Ofschoon fabrikanten veel aan 
gebruikersvriendelijkheid proberen 
te doen zijn gebruiksaanwijzingen 
vaak zodanig gesteld dat alleen een 
professional, en dan nog met moei-
te, er wijs uit kan worden. 

Ergo... Hulp van derden 
blijft nodig
Dit geldt dit ook voor de PC. De bij-
geleverde documentatie over de 
machine en de daarop geladen soft-
ware is alleen leesbaar voor tech-
neuten. Wil men meer weten over 
het gebruik ervan dan moeten er 
vrienden of kennissen worden inge-
schakeld of een cursus worden ge-
volgd. Boeken over het besturings-
programma Windows of de tekst-
verwerker Word zijn er legio. De een 
nog mooier dan de ander. Maar veel 
senioren huiveren als ze Windows 
of Word uit een boek moeten leren. 
Zonder hulp is dat dan ook nauwe-
lijks te doen. Boeken gaan er vaak 
van uit dat lezers weten hoe je de 
muis moet bedienen, hoe een toet-
senbord te gebruiken en wat het 
verschil is tussen een cursor en een 
muisaanwijzer. Kortom de werk-
groep heeft ingezien dat er veel 
meer nodig is dan alleen maar de 
boeken die op de markt zijn. Op 8 
januari 2001 start in het internet ca-
fé aan de Kerkvaart dan ook de eer-
ste serie PC cursussen. Met klassen 
van tien man want het animo was 
overweldigend. 

Wel eerst een metamorfose
Het is 2005 geworden. Veel geleerd 
en veel mensen leren kennen. Leuke 
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Onderzoekt animo voor nieuw 
op te richten Vrije School
Regio - In De Ronde Venen/Uit-
hoorn is sinds kort een ouderiniti-
atiefgroep actief die onderzoekt of 
er belangstelling is voor een Vrije 
School in deze regio. Op maandag 
20 juni om 20 uur (inloop 19.45) is 
er een informatieavond in de bi-
bliotheek van Mijdrecht. Aanmel-
den kan via de website vrijeschool-
groenehart.wordpress.com of door 
te mailen naar vrijeschoolgroene-
hart@gmail.com. 

De betrokken ouders missen een 
Vrije School in de omgeving en de 
dichtstbijzijnde Vrije School, Par-
cival in Amstelveen, kampt met 
wachtlijsten. In samenwerking met 
Parcival worden nu de mogelijkhe-
den voor een Vrije School in Wilnis / 
Mijdrecht /Uithoorn onderzocht. Bij 
voldoende belangstelling is de Vrije 
School Groene Hart, zoals de werk-
titel luidt, haalbare kaart. Betrokke-
nen zoals de gemeente zijn positief. 
Nu is het zaak dat er genoeg aan-
meldingen binnenkomen van be-
langstellenden die hun kind (vanaf 0 
jaar) alvast vrijblijvend opgeven. Bij 
een groot aantal voorlopige inschrij-
vingen krijgen de gesprekken een 
vervolg en kan de Vrije School Groe-
ne Hart in 2017 of 2018 een feit zijn.

Vrije School
Het aantal Vrije Scholen -in het bui-
tenland bekend als “Waldorf Scho-
len”- groeit de laatste jaren explo-
sief. De Vrije School biedt open-
baar onderwijs en voldoet aan al-
le onderwijsnormen van deze tijd, 

maar focust op méér dan alleen het 
cognitieve en spreekt alle aspec-
ten van het kind aan. Er is veel aan-
dacht voor persoonlijke ontwikke-
ling en ‘kind mogen zijn’ in plaats 
van druk op het presteren. De naam 
Vrije School betekent van oudsher 
‘vrij van overheidsbemoeienis’ èn 
verwijst naar ‘opleidend tot vrij den-
kende mensen’. Het brede onder-
wijspakket biedt juist veel structuur 
en is met zorg afgestemd op de leef-
tijdsfase waarin het kind zich be-
vindt. Op deze manier sluit het aan 
bij de behoeftes van het kind en zal 
de leerstof op een vanzelfsprekende 
manier eigen worden gemaakt. Er 
wordt naast de gebruikelijke vakken 
veel aandacht besteed aan creati-
viteit, zo is houtbewerking een vak 
en zingen de kinderen veel. Spelen, 
buiten zijn en natuurbeleving zijn 
belangrijke aspecten bij de kleu-
ters en blijven gedurende de gehe-
le schooltijd van belang. ‘Leren met 
hoofd, hart en handen’ is dan ook 
het credo van vrijeschoolonderwijs. 
Op de informatieavond van maan-
dag 20 juni zal meer verteld wor-
den over dit initiatief. Bart Hurkx-
kens, directeur van de Vrije School 
Parcival in Amstelveen, gaat dieper 
in op wat vrijeschoolonderwijs is. Er 
is mogelijkheid tot het stellen van 
vragen en het inbrengen van wen-
sen en behoeftes. Inloop vanaf 19.45 
uur, start programma 20 uur, einde 
maximaal 21.30 uur. Adres: Biblio-
theek Mijdrecht, dr. J. van der Haar-
laan 8. Aanmelden via vrijeschool-
groenehart@gmail.com.

Opleidingsorkest Viribus 
Unitis haalt eerste prijs
Wilnis - Zaterdag 28 mei nam het 
opleidings orkest van muziekver-
eniging Viribus Unitis uit Wilnis deel 
aan een jeugdorkesten festival. Het 
orkest haalde daarbij een eerste 
prijs met 80 punten, wat gemiddeld 
het cijfer 8 opleverde!
Wekenlang studeerde het orkest 
onder leiding van dirigent Stefan 
van der Wilt aan de muziek. Er werd 
zelfs een volledige studiedag aan 
besteed.Het resultaat en enthousi-
aste was dan ook duidelijk merk- en 

hoorbaar. Zaterdagochtend vroeg 
reisde het orkest af naar Nieuw – 
Lekkerkerk om daar voor een twee 
koppige jury hun kunsten te verto-
nen. In de jury zat de  meest beken-
de componist van de jeugdorkesten 
muziek, Yvo van Kouwenhoven en 
componist Leon Vliex. Met een leuk 
jury rapport, waarmee het orkest 
weer verder kan “ bouwen”, keer-
den de jonge muzikanten terug naar 
Wilnis. Daar werd de dag nog gezel-
lig afgesloten met een lekkere BBQ.

Dinercheque van Cees 
Mur voor Ben Verkuil
Mijdrecht - Ben Verkuil uit 
Mijdrecht kreeg afgelopen vrijdag-
middag uit handen van Cees Mur 
de dinercheque van 75 euro uitge-
reikt, te besteden bij Rendez Vous. 
De eigenaar van het gelijknamige 
garagebedrijf aan de Oosterland-
weg verloot dit jaar telkens een der-
gelijke prijs onder zijn klanten die bij 
hem hun auto APK laten keuren en/
of een onderhoudsbeurt laten uit-
voeren. De gelukkige was dit keer 
Ben Verkuil, die met zijn vrouw Elly 
naar de Oosterlandweg was geko-
men om de cheque in ontvangst te 
nemen en Elly het bloemetje. Overi-
gens is ook de auto van Elly, een Su-
zuki, in onderhoud bij Garage Mur. 
Beiden laten al meer dan tien jaar 
hun auto’s bij Garage Mur onder-
houden en keuren. Dit keer moest 
de Mercedes B200 een onder-
houdsbeurt ondergaan. Ben en El-
ly zeggen erg tevreden te zijn over 
Cees Mur. “Cees is een vakman, 
ambachtelijk goed geschoold en 
weet alles van auto’s. En wat meer 
is, hij haalt je het vel niet over de 
neus met tarieven. Hij is eerlijk en 
betrouwbaar. Dat telt bij ons natuur-
lijk ook mee,” laat Ben weten. “Fijn is 
ook dat je met een persoon steeds 
contact hebt in plaats van steeds 

een andere monteur of eerst een 
receptie krijgt zoals bij een dealer. 
Cees kent je meteen en weet over 
welke auto het gaat. Het persoon-
lijk contact ervaar ik als erg prettig. 
Er kan bij hem veel, snel en er wordt 
nooit moeilijk gedaan,” vult Elly aan 
die terloops opmerkt dat ook hun 
kinderen met hun auto’s inmiddels 
ook klant zijn geworden bij Cees 
Mur. Dat zij uit de hoge hoed waren 
gekomen om de prijs in ontvangst 
te nemen was een hele verrassing. 
“Het goede nieuws was dat mijn au-
to weer tip-top in orde is en het hele 
goede nieuws was het winnen van 
de dinercheque. Dank zij Cees gaan 
Elly en ik het er samen lekker van 
nemen bij Rendez Vous,” aldus een 
blije Ben.
Met deze leuke actie wil Cees Mur 
aan een stukje klantenbinding 
doen. Hij is blij met alle auto-eige-
naren die hun wagen voor APK, on-
derhoud en/of reparatie aan hem 
toevertrouwen. Om die reden wil 
hij ook een keer iets terug doen. 
De laatste week van de komende 
maanden zullen weer andere klan-
ten van Cees Mur in de prijzen kun-
nen vallen met een vervolg op de-
ze aantrekkelijk en vooral ‘smakelij-
ke’ actie.

Zondag 12 juni Fortfair in 
De Kwakel
Regio - Na het enorme succes van 
vorig jaar organiseert de Kwakel-
se Ondernemers Vereniging weder-
om een gezellige Fair op ’t Fort in De 
Kwakel. Op zondag 12 juni bent u 
tussen 14.00 uur en 20.00 uur van 
harte welkom op deze sfeervolle lo-
catie!
Er zijn vele activiteiten voor zowel 
jong als oud. Diverse lokale onder-
nemers presenteren hun producten 
en diensten op de kramenmarkt. De 
gehele middag zijn er optredens en 
demonstraties. Zo verzorgen dweil-
orkest “Dorst” en rock-coverband 
de “Hucksters” diverse optredens. 

Poldersport zorgt ervoor dat u kunt 
kanovaren op de Fortgracht. Gaat 
u liever lopen over water, dan is dit 
mogelijk in één van de zgn. aqua-
rollen. Aan de kleinste kinderen is 
ook gedacht! Er is een springkus-
sen, snoepkraam, poffertjeskraam 
en ijskraam aanwezig en de kinde-
ren kunnen zich laten schminken.
Vanzelfsprekend kunnen volwasse-
nen ook volop genieten van diver-
se hapjes en drankjes die ter plekke 
aangeboden. De Fortfair is geopend 
van 14.00 tot 20.00 uur en de toe-
gang is GRATIS! 
Foto Dirk Plasmeijer. “Shiatsu geeft mij rust van 

binnen”
Regio - Na enkele zware aandoe-
ningen kon Leny Bark alleen nog 
uitgeblust op de bank liggen. De 
vermoeidheid ging maar niet over. 
Tot ze iets geheel nieuws probeer-
de: shiatsu. Nu maakt Leny weer 
wandeltochten met haar hond. 
Twee hartinfarcten, stents in haar li-
chaam, een jaar heftige pijn en uit-
eindelijk een galsteenoperatie. Leny 
Bark (60) heeft het flink voor de kie-
zen gehad. En daarna was ze con-
stant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doods-
bang dat ik weer iets ernstigs man-
keerde. Ik kreeg angstaanvallen en 
moest angstremmers gaan slikken. 
Bovenop de cholesterolpillen die ik 
al had.” Leny zat in een neerwaart-
se spiraal en wist niet hoe ze daar 
uit moest komen. Tot ze in de krant 
een interview las met Petra van der 
Knaap, die zich in Aalsmeer had ge-
vestigd met haar San Bao Praktijk 
voor shiatsu massagetherapie. “Ik 
had nog nooit van shiatsu gehoord. 
Maar ik dacht: laat ik dat maar eens 
proberen.” Niet veel later lag ze op 
de mat waar de therapeute haar 
klanten behandelt. Een bijzonde-
re ervaring. “Ze legde iets warms 
op de littekens van mijn operaties. 
Daarna drukte ze zachtjes met haar 
duimen op verschillende plekken op 
mijn lichaam. Tussendoor luister-
de ze steeds naar mijn polsslag. Het 
was heel ontspannend.”
Shiatsu is een oosterse behandel-
wijze om mensen van gezondheids-
klachten af te helpen. Een klacht – 
zoals pijn of vermoeidheid - bete-
kent in deze leer, dat er een blok-
kade zit in de energiebanen (‘me-
ridianen’) in het lichaam. Die blok-
kade (zeg maar: de oorzaak) zit niet 
altijd op de plek waar iemand de 
klacht ervaart. Neem bijvoorbeeld 
hoofdpijn. Dat kan ontstaan door 
een klap op je hoofd. Maar ook om-
dat je je schouders te veel aanspant. 
Of je bovenbenen. De shiatsuthe-
rapeut spoort de blokkades op en 
laat de lichaamsenergie weer stro-

men, zodat de klacht verdwijnt. “Het 
geeft mij rust van binnen”, zegt Le-
ny. “Ik was heel druk. Als ik bij Pe-
tra geweest ben, voel ik me heerlijk. 
De pijn in mijn armen en benen is 
niet helemaal weg, dat komt door de 
cholesterolmedicijnen. Die zijn hef-
tig voor je spieren. Maar ik heb mijn 
energie terug. In elk geval voldoen-
de om de dingen te doen die ik leuk 
vind. Ik kan weer fietsen en zwem-
men. Ik loop weer met de hond. Al-
les wat ik zo lang heb moeten mis-
sen.” Ze hoeft geen angstremmers 
meer te slikken, en angstaanvallen 
heeft ze niet meer. Maar aan stop-
pen met shiatsu denkt ze voorlo-
pig niet. “Het doet mij lichamelijk en 
geestelijk zoveel goed, ik ga er lek-
ker mee door.”
Shiatsu massagetherapie wordt ver-
goed door de zorgverzekeraar mits 
je een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken? 
www.sanbaopraktijk.nl

Jubileumboek 100-jarige 
IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Op 17 febru-
ari 2017 bestaat IJsclub Nooit Ge-
dacht 100 jaar. Het is een mijlpaal 
die de club niet zomaar voorbij wil 
laten gaan. Uiteraard wordt er ge-
schaatst maar daarnaast zijn er ook 
andere activiteiten. Het meest bij-
zonder is ongetwijfeld het speci-
aal samengestelde jubileumboek. 
Prachtige foto’s uit het rijke verle-
den van de club met sfeerverhalen 
van toen, maar ook een blik op al-
le successen. Wist u dat in 1917 de 
polder Wilknis-Veldzijde, de polder 
tussen de Burgemeester Padmos-
weg en de Bovendijk, nog een uit-
geveende plas was met legakkers? 
Nu ligt er op diezelfde plek een golf-
baan! In de luwte van de legakkers 
werd er geschaatst. In dat jaar is de 
IJsclub Nooit Gedacht opgericht. Er 
waren toen in Wilnis alleen al drie 
ijsclubs. Nooit Gedacht kwam bij-
een in een café… u raadt het al, ca-
fé Nooit Gedacht. Zo zijn er meer 
leuke weetjes uit de geschiedenis 
van de IJNG te vinden in dit “100 ja-
rig jubileumboek”. Als u geïnteres-
seerd bent in het boek, bezoek de 

IJNG-website: www.ijsclubnooitge-
dacht.nl. De voorverkoop loopt nog 
tot 1 juni 2016. De boeken worden 
tussen oktober en december bij u 
thuisbezorgd. Vanaf oktober zal het 
boek ook in diverse winkels in de re-
gio te koop zijn voor 15,00.

Argon jongens D4 
kampioen
Mijdrecht -  Het is zaterdag och-
tend, 28 mei, als de jongens van 
Argon D4 zich verzamelen voor 
hun laatste toernooi van het sei-
zoen. Een seizoen dat dit team, olv 
Roland Joustra en Gazi Örsçek al 
zeer goed had afgesloten met een 
2e plaats (slechts 1 puntje achter 
de nr 1) Maar de jongens hadden 
nog wel zin in een paar potjes voet-
bal gedurende dit perfect georgani-
seerde toernooi in Vleuten. De con-
dities waren goed: het was heer-
lijk weer, veel ouders die de jon-
gens kwamen aanmoedigen, en zo-
als altijd een goede sfeer. Na de af-
trap gingen de jongens van Argon 
meteen in de aanval, speelden veel 
op de helft van de tegenstander, 
en er werd zeer goed samen ge-

werkt. De jongens lieten echt zien 
dat ze goed op elkaar ingespeeld 
zijn, en elkaar goed weten te vin-
den in het veld. Prachtige doelpun-
ten waren het gevolg, en de eerste 
wedstrijd werd winnend afgeslo-
ten. Even pauze, waarin beide coa-
ches werden bedankt door de jon-
gens met een welverdiende Top 
Coach certificaat. Ook onze vaste 
waarde, scheidsrechter en grens-
rechter, Bjorn Houtman, kreeg later 
zo’n certificaat. De twee volgende 
wedstrijden verliepen vlekkeloos en 
werden ook gewonnen door de jon-
gens. En dus konden de boys de 1e 
prijs in ontvangst nemen, en werd 
dit seizoen in style afgesloten. Boys 
en Heren coaches dank voor jullie 
geweldige inzet!

Afsluiting seizoen Argon B3
Mijdrecht - Zaterdag 25 juni stond 
de jaarlijks afsluitende bbq van de 
B3 op het programma. Het weer 
was geweldig, boven de 20 graden 
en een zonnetje, wat wil je nog meer 
! Vanaf 16:00 uur waren de spelers 
en ouders uitgenodigd bij de fami-
lie Huyzen op de Bonkelaar, de op-
komst was zoals elk jaar hoog. On-
der het genot van een drankje werd 
het seizoen nog eens geëvalueerd. 
Met een kampioenschap en een ge-
deelde 2e plaats (weliswaar met nog 
2 andere teams) kon er gesproken 
worden over een geslaagd seizoen, 
de spelers wilden dan ook volgend 
seizoen wel verder met hun 2 leiders 
John en Niels en de vaders gingen 
uiteindelijk ook akkoord dus kon er 
al snel geproost worden op het nieu-

we seizoen. Hierna ging de bbq aan 
en werd er weinig meer over voet-
bal gesproken. Na de bbq geen tra-
ditionele wedstrijd vaders tegen de 
spelers meer, dit was de vaders vorig 
jaar niet zo goed bevallen, i.p.v. een 
voetbalwedstrijdje werden er heel 
wat potjes tafeltennis gespeeld wat 
ook de nodige commotie oplever-
de. Met de finale van de Champions 
Leaque op de achtergrond aan heb-
ben we nog een lange gezellige 
avond gehad met elkaar. Het was 
weer een super leuk seizoen met 
een hele leuke groep jongens en be-
trokkenen ouders, op naar weer zo 
een seizoen ! Spelers en ouders be-
danken de Lijnkijkers en de Club van 
100 voor hun financiële bijdrage aan 
deze seizoensafsluiting

Yvonne Meulenbelt en Bert van 
Walbeek winnaars clubkampioenschap
De Ronde Venen - De finale Club-
kampioenschap Matchplay Par 3 
van Golfclub Veldzijde is zondag 29 
mei gespeeld op Golfpark Wilnis. Bij 
de dames is Yvonne Meulenbelt uit 
Wilnis als kampioen geëindigd. Bij 
de heren ging de titel naar Bert van 
Walbeek uit Woerden. Na twee voor-
rondes werd door acht dames en 
acht heren aan de finaledag begon-

nen. Dat de golfers aan elkaar ge-
waagd waren, bleek tijdens de twee 
wedstrijden zondag gespeeld wer-
den. In de meeste duels moest tot 
en met hole 18 geknokt worden voor 
een winnaar bekend was. Tegen de 
tijd dat de spelers voor plaats 1 en 
2 op hole 18 aan kwamen, ston-
den andere leden van de club te kij-
ken. Bij de heren werd Chris Wagg 

uit Ter Aar derde, gevolgd door Cor 
Meulenbelt uit Wilnis. Cor is twee 
jaar achtereen kampioen geworden 
maar moest zijn meerdere in de laat-
ste wedstrijd erkennen in Bert van 
Walbeek. Zij hadden na 18 holes nog 
geen beslissing over de winnaar en 
nog twee zenuwslopende holes wa-
ren nodig. De strijd bij de dames was 
net zo spannend. Helma van Brenk 

speelde tegen Yvonne Meulenbelt. 
Ook zij kwamen op hole 18 aan zon-
der een winnaar en ook zij gingen 
door voor een 19e hole en uiteinde-
lijk won Yvonne Meulenbelt op hole 
20, waardoor Helma van Brenk uit 
Kamerik de tweede prijs won. Op 
de derde plaats is Hilde Bogaers uit 
Vinkeveen geëindigd. Golfclub Veld-
zijde organiseert regelmatig ver-
schillende wedstrijden voor haar le-
den. Op 11 juni wordt het jaarlijkse 
open toernooi georganiseerd, het 
Wilnis Open, waarvoor nog inge-
schreven kan worden via de website  
www.golfclubveldzijde.nl



Van slot naar zomerdrive 
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio- De laatste avond van het 
seizoen bracht de top integrale slot-
drive waarin alle lijnen gemixt wor-
den en de zelfde spellen spelen. Nel 
& Adriaan Koeleman toonden zich 
het beste bestand tegen de soms 
verrassend gecomponeerde kaart-
verdeling en verdienden zo een luid 
applaus door met 61,84% als eer-
ste te eindigen. Ook Joop van Delft 
& Frans Kaandorp hadden dat zwei-
tje goed te pakken en scoorden een 
zestiger van 60,09% waar ze twee-
de mee werden. Wederom een ova-
tie voor het als derde geëindigde 
paar Mieneke Jongsma & Anne-
ke Wijmans, dat vanuit C- lijn posi-
tie knap zeven en dertig andere pa-
ren met 58,88% een lesje leerde. Ger 
Quelle & Gijs de Ruiter moesten als 
vierde aan de dames met 58,55% zo 
dus nipt hun meerdere erkennen. 
Jan Egbers & Ben Remmers deel-
den plek vijf en zes met 58,11% met 
Sonja & Hans Selman en Francis Ter-

ra & Wim Slijkoord volgden hen met 
57,57% als zevende. Cor Hendrix & 
Wim Röling bleven daar net onder 
als achtste met 57,35% en voor Cobie 
Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen 
was plaats negen met 57,13%. Ger-
da Schavemaker & Jaap Kenter slo-
ten de top tien erelijst van de club 
af met 56,80%. Volgende keer start 
zoals reeds aangekondigd het Zo-
merbridge spektakel dat van 1 juni 
tot en met 31 augustus een ieder in 
de wijde omgeving van Uithoorn de 
kans geeft tip top voorbereid weer 
aan het volgende seizoen te begin-
nen. Plaats van handeling het on-
overtroffen Dans & Party centrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn, waar het bij alle weersom-
standigheden steeds zeer goed toe-
ven is. Inschrijven kan per e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl of tus-
sen 19.15 en 19.30 uur in de zaal. De 
aanvang is om 19.45 uur en de kos-
ten bedragen zes euro per paar.

Postduiven
Regio - Zaterdag was de laatste 
Vitesse vlucht uit Asse-Zellik. De 
vlucht was 169 km en had 13 deel-
nemers en 421 duiven. We hadden 
deze week 2 vluchten maar door 
het slechte weer ging er maar één 
vlucht door. Het is maar goed dat de 
andere vlucht niet doorging, omdat 
het heel slecht weer was in Frank-
rijk. De eerste duif werd geklokt 
door Th. Kuylenburg om 11.58 uur, 
de tweede duif werd geklokt door 
Bosse & Zn om 11.59 uur en de der-
de duif werd geklokt door R. den 
Boer om 11.59 uur.
1 Th. Kuylenburg, 2 Bosse & Zn, 3 
R. den Boer, 4 H.C. Pothuizen, 5 H. 
Half, 6 A. M. van Duivenvoorde, 7 K. 
Roelofsen, 8 R. van der Wal, 9 M. v/d 
Hoort, 10 H. Hendriks.

Kampioenschap Vitesse 
(eindstand) 
Kampioenschap onaangewezen
1 Bosse & Zn, 2 R. den Boer, 3 H. 
Half, 4 H. C. Pothuizen, 5 Th. Kuy-
lenburg
Kampioenschap aangewezen
1 R. den Boer, 2 Bosse & Zn, 3 H. 
Half, 4 H. C. Pothuizen, 5 Th. Kuy-
lenburg

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert op 
dinsdag 7 juni weer de eerste zo-
meravondfietstocht van dit jaar. We 
vertrekken om 19.15 u vanaf het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. Ver-
heugt u zich ook alweer op lange 
zomeravonden? Wat is er dan mooi-
er als er met de fiets op uit te trek-
ken en te genieten van de natuur. 

Elke avond is er een andere route in 
de omgeving van ons mooie veen-
weidegebied. Ontdek samen de bij-
zonderheden van dit unieke land-
schap o.l.v. IVN-natuurgidsen. 

De volgende tochten zijn op 5 juli en 
2 augustus. Opgave niet nodig. Af-
stand: circa 23 kilometer. Info: Anja 
de Kruijf, 0297-261628

Jetze Plat Europees 
kampioen triathlon
Regio - Vrijdag 27 mei is UWTC 
lid Jetze Plat voor de 3e keer Euro-
pees kampioen geworden bij de tri-
athlon. De onderdelen: 750 meter 
zwemmen, 20 km handbiken en 5 
km wheelen. Met deze overwinning 
heeft Jetze weer een grote stap ge-
zet om zich naast het handbiken ook 
voor de triathlon te plaatsen voor de 
Paralympische Spelen in Rio. 

Ronde van Klein Zwitserland
Zaterdag 28 mei hebben enke-
le UWTC leden de ronde van Klein 
Zwitserland gereden. Dicht bij huis, 
in Amersfoort, een leuke klimkoers. 
In 2017 zal dit het NK parcours voor 
de jeugd zijn. Mike Derogee en 
Duuk van der Haagen reden bij de 
jeugd cat 4, waar 40 renners aan 
de start stonden. Ronde na ronde 
moesten renners lossen, maar Mike 
en Duuk konden goed volgen in de 
kopgroep die uiteindelijk nog maar 
uit 13 renners bestond. Mike werd 
10e en Duuk 12e! Ook Lorena Wie-
bes ging hier de strijd aan bij de ju-
nioren dames. Lorena reed naar 
een mooie tweede plaats. Stijn Ruij-
ter startte bij de nieuwelingen. Hier 
was er in de tweede ronde een ren-
ner ontsnapt en Stijn ging met twee 
metgezellen in de achtervolging. De 
kopman kregen ze niet te pakken en 
vlak voor het einde van de wedstrijd 
werd ook Stijn weer teruggepakt 
door het peloton. Helaas voor Stijn 
werd zijn harde werken dus niet be-
loond met een podiumplaats.

Veteranen wedstrijd bij UWTC
Zondag 29 mei zijn er op het UWTC 
parcours veteranen wielwedstrij-
den verreden voor de 50+, 60+ en 
68+. Gelukkig werkte het weer mee, 
want het bleef tijdens alle wedstrij-
den droog! De UWTC was sterk 
vertegenwoordigd met de renners 
Leen Blom, Ben de Bruin, Nico Fok-
ker, Piet Rewijk , John Tromp, Rene 
Oudshoorn en Guus Zantingh. Bij 
de 68+ ontstond er na 5 ronden een 
kopgroep van 5 renners met daar-
bij Guus Zantingh. De 5 koplopers 
werkten goed samen en bouwden 
een grote voorsprong op en werden 
niet meer achterhaald. De wedstrijd 

werd gewonnen door Piet Grute-
ke uit Rotterdam want hij ontsnap-
te met nog 4 ronden te gaan uit de 
kopgroep. Tweede werd Willem van 
Koetsveld uit Zeist en Guus Zan-
tingh wist een mooie 3e podium-
plaats te behalen, Leen Blom werd 
11e en Nico Fokker eindigde als 13e.
Bij de 60+ ontstond er op 10 ron-
den voor het einde van de wedstrijd 
een kopgroep van 2 renners, Bert 
Bakker en Willem Hus met daar vlak 
achter Hans van Bavel. De drie ren-
ners werden niet meer achterhaald. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Willem Hus uit Voorburg voor Bert 
Bakker en 3e werd Hans van Bavel 
uit Sint Anthonis. De sprint van het 
peloton werd gewonnen door John 
Tromp, Piet Rewijk werd 14e en Ben 
de Bruin 17e. Bij de 50+ waren di-
verse demarrages maar niemand 
kon wegkomen uit de greep van 
het peloton. De wedstrijd werd ge-
wonnen Frank Nijssen uit Haarlem, 
2e werd John Oudshoorn uit Uit-
hoorn en 3e Jeroen Bosman uit Am-
sterdam. Rene Oudshoorn kwam als 
20e over de eindstreep.

NK jeugdwielrennen
Zondag 5 juni mogen vier UWTC 
jeugdleden meedoen aan het NK 
jeugdwielrennen in Bodegraven/
Reeuwijk. Om 09.35 uur start Jas-
mijn Wiegmans bij de meisjes cate-
gorie 3. Om 10.10 uur strijden Duuk 
van der Haagen en Mike Derogee 
bij de jongens categorie 4 en om 
15.20 uur zal Danny Plasmeijer bij 
de jongens categorie 7 zin uiterste 
best gaan doen.

Damesdubbel tennisteam 
kampioen
De Ronde Venen - Het  dames 
dubbel dinsdag team 3 is kampi-
oen geworden! Van de 28 mogelijke 
punten haalden ze er 24. Het  team 
had te kampen met veel blessure 

leed. Dus zijn ze hun invallers: Pe-
tra Taal, Nel van de Meyden,Yvonne 
Zeh, Nienke Hesselink, Gini Hoo-
gervorst en Carla Koeman heel erg 
dankbaar.

Start zwemvierdaagse
De Ronde Venen - Volgende week 
op maandag 6 juni 2016 gaat de 
4e Nationale Zwem4daagse in het 
Veenweidebad van start. Na de 
spetterende successen van de afge-
lopen 3 jaar kun je aan een vierde 
week niet meer ontkomen. De orga-
nisatie, Zwem~ en polovereniging 
De Amstel, heeft daarvoor de twee-
de week van juni, maandag 6 tot en 
met vrijdag 10, gepland.
Het is gelukt om de data niet met 
alle wandel4daagses in de re-
gio te laten samenvallen. Hierdoor 
kan iedereen eventueel zowel aan 
de wandel- als de zwem4daag-
se deelnemen. Op maandag 6 ju-
ni 2016 zal dit grootse zwemevene-
ment weer starten in het Veenwei-
debad en zal op vrijdag 10 juni weer 

met een geweldige zwemdisco ein-
digen Na een eerstejaars deelname 
in 2013 van 230 zwemmers, en een 
tweedejaars deelname van 360 in 
2014, werd vorig jaar een overwel-
digend grote recorddeelname van 
460 deelnemers gehaald en natuur-
lijk gaan we er dit jaar voor om dit 
aantal te overtreffen. Wellicht kun-
nen we de 500 passeren. Wederom 
zullen er, naast natuurlijk het zwem-
men van je eigen afstand op vier da-
gen, ook weer een heleboel neven-
activiteiten plaatsvinden in alle ba-
den (recreatieve bad en doelgroe-
penbad) en in het clubhuis van De 
Amstel (met zicht op het grote bad). 
Als ook het weer het toelaat dit jaar, 
zullen er ook op het buitenterrein al-
lerlei activiteiten zijn.

CSW F4M sluit seizoen in 
stijl af
Wilnis - Op zaterdag 28 mei vond 
het Jasmin Peters meidenvoetbal-
toernooi plaats op de velden van 
Hertha. Sinds 2012 wordt het toer-
nooi georganiseerd ter nagedach-
tenis van voetbalster Jasmin Pe-
ters, die in 2011 overleed aan de ge-
volgen van acute leukemie. Tijdens 
deze sportieve dag wordt ook aan-
dacht gevraagd en geld ingezameld 
voor het Ronald McDonald Huis en 
Stichting Emma Kinderziekenhuis.
De meiden van CSW F4M speelden 
mee in een poule met Argon, Hert-
ha, SC Buitenveldert en de Utrecht-
se Vrouwen Voetbal Academie. Na 
het winnen van het Pinkstertoernooi 
bij DSVP in Pijnacker waren de ver-
wachtingen hooggespannen of de 
meiden hun reputatie als ‘cupfigh-
ters’ ook in De Ronde Venen waar 
zouden kunnen maken. Er werd af-
getrapt met de klassieker tegen Ar-
gon. Beide teams begonnen fris aan 
de wedstrijd, maar de omstandig-
heden bleken al snel loodzwaar: 
de temperaturen en het gras wa-
ren hoog. CSW had lange tijd moei-
te om het veldoverwicht en de ve-
le kansen om te zetten in doelpun-

ten. Het vizier kwam gaandeweg de 
wedstrijd steeds scherper te staan 
en uiteindelijk werd met 3-0 ge-
wonnen. Daarna stond de confron-
tatie met de gastvrouwen van Hert-
ha op het programma. De wedstrijd 
liep stroef aan beide kanten. Bij een 
stand van 1-1 golfde het spel op en 
neer en was het spannend of er nog 
gescoord zou worden. Kort voor tijd 
lukte het CSW toch nog een zwaar 
bevochten overwinning in de wacht 
te slepen: 2-1. De laatste wedstrijd 
van de meiden van de F4M eindi-
ge in een fraaie 4-0 overwinning. Na 
de goede start tegen de plaatselijke 
concurrenten, wachtte de confron-
tatie met SC Buitenveldert. Het eer-
ste F-team van deze grote club uit 
Amsterdam leek een geduchte te-
genstander. De meiden bleken ra-
zendsnel gegroeid in het toernooi 
Wat was het een heerlijk voetbalsei-
zoen voor Jip, Fleur, Isa, Amy, No-
ra, Meike, Iris en Fiene! Namens al-
le ouders veel dank aan de trainers 
(Nelleke en Bertus) en leiders (Ali-
son en Cynthia). Tijdens de afslui-
tende barbecue kijken we hier nog 
eens met veel plezier op terug. 

Mooie seizoensafsluiting 
Argon D6
Mijdrecht - Afgelopen dagen heeft 
de Argon D6 het seizoen 2015-
2016 afgesloten met een traditio-
nele wedstrijd tegen de ouders van 
de D6. Nadat de competitie met een 
keurige derde plek werd afgesloten, 
waren de heren van de D6 er op ge-
brand ook hun ouders voetballend 
een lesje te leren. Omdat ook de 
ouders gemotiveerd aan de aftrap 
stonden, werd er op het scherpst 
van de snede gestreden om de eer. 
De ouders gingen met een mooie 

voorsprong de rust in. Dat lieten de 
jongens uiteraard niet op zich zit-
ten. In de tweede helft gaf de con-
ditie de doorslag en wisten de jon-
gens met scherpe counters de wed-
strijd om te zetten in een klinkende 
overwinning. 
Dank zij de ondersteuning van de 
Club van 100 van Argon was er voor 
iedereen een mooie herinnerings-
beker. Bovendien konden alle bij het 
team betrokken ouders in het zon-
netje gezet worden.

Opening nieuw clubhuis VLTV
Vinkeveen - De Vinkeveense ten-
nisvereniging VLTV opent zaterdag 
4 juni a.s. op feestelijke wijze de 
deuren van haar compleet gereno-
veerde clubhuis. Een afgevaardigde 
van B&W De Ronde Venen zal sa-
men met VLTV voorzitter Joost Be-
rentzen de officiële opening ver-
richten. Het ontwerp en de verbou-
wing is onder architectuur met Stu-
dio 110 gedaan. “Dit was een be-
wuste keuze” volgens Joost Berent-
zen. “De vereniging heeft in onze re-
gio ook een sociaal maatschappelij-
ke functie, dus wilden we alles bin-
nen en rondom het clubhuis aan-
gepast hebben aan deze tijd, in-
clusief een prachtige bar met vari-
abele LED verlichting in kleur, een 
nieuwe keuken, diverse voorzienin-
gen voor minder valide leden en een 
groot nieuw terras met uitzicht over 
alle banen”.
De VLTV is enorm trots op de in-
zet van de vele vrijwilligers om het 
tenniscomplex een moderne en ei-
gentijdse uitstraling te geven en al-
les klaar te hebben voor de start van 
de competitiewedstrijden. Dat moet 
natuurlijk gevierd worden en daar-
om wordt iedereen die de club een 
warm hart toedraagt, uitgenodigd 
om bij de officiële opening en de 
festiviteiten aanwezig te zijn. Oud-
leden en sponsoren zijn dan uiter-

aard ook van harte welkom! Naast 
de officiële opening zal tevens een 
loterij met vele mooie prijzen en een 
veiling van bijzondere stukken ge-
houden worden. Voorzitter van de 
Sponsorcommissie Mike Overdijk: 
“Het is bijzonder te zien hoeveel le-
den en bedrijven de VLTV een warm 
hart toedragen. We hebben een 
aantal prachtige, waardevolle stuk-
ken aan te bieden. Mijn dank gaat 
uit naar o.a. Fiat Kooyman, Lutz Mo-
de, Endemol, Intersport DUO, Fox 
Sport, Rabobank, Sushi Time, Inntel 
Hotels, My-Tennis, Jachthaven Omt-
zigt, Club Colours, Paella Carlos Ca-
tering, Restaurant De Schans, Food! 
by Mi, Luke Janssen Personal Trai-
ning, en Boost for You”.
De opbrengsten van de loterij en de 
veiling komen geheel ten goede aan 
nieuw meubilair en de verdere in-
richting van het clubhuis. 

Programma zaterdag 4 juni 
16.00 u Inloop & aanmoediging 
 competitie teams
17.00 u start verkoop loten & 
 kinderactiviteiten
18.00 u officiële opening nieuwe 
 VLTV clubhuis
18.30 uur – start BBQ
19.30 uur – huldiging kampioenen
20.00 uur – veiling & loterij
21.30 uur – aanvang feest

 Mijdrecht - Het is zaterdag, 28 
mei, als de jongens B2 van HVM 
zich verzamelen voor de een-na-
laatste wedstrijd thuis tegen Mag-
nus. HVM voert de ranking aan, met 
6 punten voor op Magnus (nr 2) en 
met nog 2 wedstrijden te gaan. Bij 
gelijk spel of winst zijn de jongens 
kampioen, maar dat moesten ze dan 
wel eerst nog ‘even’ doen. De con-
dities waren goed: het was prach-
tig weer, veel publiek en de bei-
de coaches Julia van Wijngaarden 
en Puck Janssen hadden het team 
weer helemaal op scherp gezet. De 
eerste helft begon meteen sterk, 
met goed positiespel en druk op de 
helft van Magnus. Thomas van der 
Vuurst opende de score met een 
prachtige knal, en binnen 5 minu-
ten volgden Sidney Kropveld en Ro-
gier van Staveren met hun doelpun-
ten, zodat we met een comfortabe-
le voorsprong (3-0) de rust in kon-
den. Na rust kwamen de heren van 

HVM jongens B2 kampioen
Magnus knap terug en werd het 
toch weer spannend. Maar geluk-
kig wist Rogier het doel van Mag-
nus weer te vinden, en uiteindelijk 
klonkt het eindsignaal van scheids-
rechters duo Fokker / Oudheusden. 
4-2 winst voor HVM, en de jongens 
B2 Kampioen. Het was nog lang ge-
zellig bij HVM...

 
1 juni 2016  •  Nieuwe Meerbode    13



 
14   Nieuwe Meerbode  •  1 juni 2016

Hertha zaal 1 kampioen
Vinkeveen - Deze week is Hert-
ha zaal 1 kampioen geworden na 
een zeer spannende wedstrijd te-
gen Jos/Watergraafsmeer. Dit ge-
heel nieuwe team van Hertha ken-
de dit seizoen een moeizame start 
van de competitie met een neder-
laag en twee gelijke spelen. Daar-
na zette het team van aanvoerder 
Nabil Bardan een sterke reeks neer 
met vijf overwinningen op rij. Na de 
tweede nederlaag van de competi-
tie volgde wederom een zeer sterk 
reeks met 8 overwinningen op rij 
waardoor Hertha zich bovenaan de 
ranglijst nestelde. De positie werd 
vastgehouden tot de laatste speel-
dag en kon het kampioenschap 
thuis in de Boei worden binnenge-
haald. De supporters van Hertha 
waren in grote getalen gekomen en 
zorgden voor een uitstekende sfeer. 
Dit zorgde er wel voor de nodige 
wedstrijdspanning Jos/Watergraaf-
smeer gaf uitstekend tegenpar-
tij en kwam op 0-1 voorsprong. Via 
vlotte combinaties aan Hertha zijde 

werd de stand 1-1 en 2-1. Vlak voor 
rust maakte Jos 2-2. Na rust bleef 
de wedstrijd ongekend spannend. 
De wedstrijd golfde op en neer en 
de wedstrijd kon alle kanten op. 
Hertha kwam op 3-2 en 4-3 voor-
sprong. Jos speelde vlak voor tijd al-
les of niets en hun keeper ging veel-
vuldig mee naar voren, maar Hert-
ha kon hiervan niet profiteren. Na 
kansen over en weer was het toch 
Hertha dat de beslissing kon force-
ren. 5-3. Jos kwam nog wel op 5-4 
vlak voor tijd, maar dit was niet ge-
noeg. Na het laatste fluitsignaal van 
de streng leidende scheidsrechter 
kon het feest voor Hertha beginnen 
en het kampioenschap worden ge-
vierd. Het team heeft de ambitie om 
volgend seizoen direct weer kampi-
oen te worden en door te stromen 
naar de 1e klasse. Op de foto het 
kampioensteam bestaande uit: Na-
bil Bardan, Marlin Bot, Dylan Eind-
hoven, Achmed el Elhajaij, Ali Eren, 
Adil Kamil, Lulinho Martins, Nino 
Westra en Redouan el Yazidi.

Fiets mee voor de Sprekersclub
De Ronde Venen - De Sprekers-
club heeft zich aangemeld voor de 
Rabo fietstocht op zaterdag 11 ju-
ni 2016. Fiets jij ook mee? De Ra-
bobank betaalt namelijk voor iede-
re deelnemer die zich laat inschrij-
ven voor de sprekersclub een be-
drag uit per gereden afstand. Voor 
12 km fietsen is dat 5,00, voor 30 km 
is dat 10,00, voor 60 km is dat 20,00 
en voor 100 km fietsen is dat 25,00.

Gezellig een dagje fietsen en tegelijk 
geld verdienen voor de club. Dat is 
de Rabo fietstocht. Het deelnemers-
nummer van de club is 67. Start-
plaatsen zijn de kantoren van de Ra-
bobank in Mijdrecht, Woerden, Zeg-
veld, Bodegraven en Kockengen. U 
kunt van 9.00 uur tot 16.00 starten. 
Nodig alle vrienden en kennissen 
uit om te gaan fietsen voor de Spre-
kersclub Amstel&Omstreken.

Ciny en Hetty clubkampioen
Regio - Donderdagmorgen was de 
laatste speeldag van de laatste com-
petitieronde en tevens de laatste 
speeldag van het seizoen bij bridge-
club ABC. Kennelijk wilde iedereen 
nog een keer bridgen voor het zo-
merreces, want er waren weinig af-
zeggingen. In de A-lijn dacht ieder-
een dat er nog een wijziging kon 
worden gebracht in de eindstand 
voor het clubkampioenschap, doch 
de voorsprong van Ciny en Hetty 
was zo groot dat zij het deze och-
tend rustig aan konden doen. Of het 
een bewuste keuze was om wat rus-
tiger aan te doen is mij niet bekend, 
maar met een score van 45,83 ein-
digde dit paar deze morgen op de 
11e plaats. Eerste werden vandaag 
Wim en Ria met een score van 60%. 
Tweede en derde werden respectie-
velijk Ada en Roeli en Greet en Roel 
met 55,83% en 54, 17%. In de B-lijn 
leek het erop dat iedereen nog een 
keer wilde laten zien hoe je tot een 

hoge scoren kan komen. Er werd 6 
keer een groot slem geboden. Vijf-
maal ging het mis en werd er een 
min één tot min drie gescoord. Een 
maal werd er door Jos en Miep een 
plus 1 score behaald, maar dit paar 
dat totaal 3 slempogingen waag-
de was eerder al tweemaal 1 down 
gegaan. Het leek er een beetje op 
van: De volhouder wint. Misschien 
was dit ook wel een beetje het geval 
want in de eindscore eindigede zij 
op de op de 2e plaats met een score 
van 61,25%. Eerste waren hier Lyda 
en Jan, die na vorige week iets goed 
te maken hadden met een bijna ze-
ventiger t.w. 69,79%. Derde werden 
Greet en Nel met 55,21%. Een mooie 
afsluiting van het seizoen en voor 
Hetty, die naar elders gaat vertrek-
ken (nog bedankt voor de lekkere 
traktatie), een mooie afsluiting van 
haar lidmaatschap bij onze club. De 
eerste donderdag in september be-
ginnen we weer.

Atlantis F2 kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 28 mei 2016 
was het zover: de kampioenswed-
strijd van Atlantis F2 zou worden ge-
speeld bij VZOD in Kudelstaart! At-
lantis F2 speelt pas sinds dit huidige 
veldseizoen wedstrijden dus extra 
knap dat zij nu al opgaan voor het 
kampioenschap. Met enige span-
ning begonnen Britt, Carice, Inge, 
Mees en Milan aan deze spannen-
de uitdaging. Helaas kon Lucas er 
niet bij zijn. De eerdere wedstrijd die 
tussen beide ploegen in Mijdrecht 
werd gespeeld werd door Atlantis 
F2 gewonnen met 23-7 maar ook 
VZOD F3 had mooie resultaten la-
ten zien in de rest van de competi-

tie dus het kon alle kanten op. Toch 
bleek al snel dat de F2 uit Mijdrecht 
lekker in de wedstrijd zat, met rust 
was het al 0-8, ook na de drink-
pauze ging de ploeg onder leiding 
van coach Elise ( Fay kon er helaas 
niet bij zijn) de kampioenskoers vol-
gen. Er werd gewonnen met 2-12! 
Wat een prachtig resultaat! Van de 
6 wedstrijden werden er 5 gewon-
nen en 1 gelijk gespeeld. Atlantis 
F2 is kampioen! Blij en opgetogen 
ging de ploeg terug naar Mijdrecht 
waar een huldiging werd gehouden. 
Mooie woorden van Janneke, heer-
lijke taart, limonade en bloemen 
maakten dit feest compleet.

Atlantis D1 kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 28 mei gin-
gen de spelers, trainers en ouders 
van de D1, gesponsord door Profile 
Hoogendoorn autobanden, in op-
tocht naar Maarssen. Om 10.00 uur 
begon de spannende wedstrijd te-
gen OVVO/de Kroon.
Het was erop of eronder, want heel 
misschien kon de D1 kampioen 
worden. Als Kios en Thor gelijk zou-
den spelen en als Atlantis D1 zou 
winnen van OVVO/de Kroon was 
het kampioenschap een feit. Het 
werd een leuke wedstrijd en in de 
rust stond het 0-5 voor Atlantis. De 
D1 was zeer enthousiast in de rust 
en ze hoopten dat ze zouden win-
nen zodat ze Kios of Thor voor kon-
den blijven. Na 50 minuten spe-

len werd het eindsignaal gefloten 
en was het 1-14 voor Atlantis! De 
spelers, trainers en alle ouders gin-
gen uit hun dak! Het was nog even 
spannend, want de D1 moest wach-
ten op de uitslag van Kios en Thor: 
deze teams bleken met 4-4 gelijk te 
hebben gespeeld! Dus Atlantis D1 
was echt alléén kampioen gewor-
den! Bij thuiskomst bij Atlantis werd 
dit kampioensfeest groots gevierd 
met taart en bloemen op het zonni-
ge dakterras van de gezellige korf-
balclub in Mijdrecht! Het feest was 
compleet en de kinderen Philippe, 
Jonas, Jeffrey, Lotte, Merel, Femke, 
Luc, Silke, Lisanne en Steijn hadden 
groot feest met hun trainers Chan-
tal en Mark!

HVM J8E1 onverslagen 
Lente-kampioenen
Mijdrecht - Al voor de lentecompe-
titie ten einde is weet het J8E1 team 
al dat ze kampioen zijn. Zaterdag 
werd een thuis wedstrijd gespeeld 
tegen Xenios J8E2. De jongens van 
Xenios wonnen alles tegen de an-
dere deelnemende teams, maar 
voor de tweede keer deze compe-
titie konden ze de J8E1 niet ver-
slaan. De eerste ontmoeting in april 
won Mijdrecht al met 4-2 en van-
daag wisten deze toppers af te slui-
ten met een zege van 6-1. HVM laat 
hiermee alle teams ver achter zich 
en is de terechte kampioen. Pepijn 
Droog zorgde zelfs voor een hat-
trick in de eerste helft. In de twee-

de helft zorgden Boyd Keller en 
Daan van Dongen voor de doelpun-
ten. De keeper van HVM, Yordi Aar-
dema, was ook in topvorm en heeft 
nog prachtige tegen pogingen ge-
stopt. Maar uiteraard konden die 
doelpunten alleen gemaakt wor-
den door het samenspelen van al-
le jongens, zoals Sam Custers, Jort 
van Eeken, Lester Hogendoorn, Wil-
lem Boogaard en Maurits Vernooij. 
Dit team bewijst dat het synergie-
effect bestaat. Op 4 juni spelen ze 
de laatste wedstrijd van de compe-
titie bij HV Myra en coach Sterre de 
Man hoopt deze weer af te sluiten 
met een zege.

Atlantis C1 ook in tweede 
veldseizoen kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 28 mei 2016 
was voor de C1 van Atlantis, welke 
gesponsord worden door Mollers 
Waterwerken uit Mijdrecht, de laat-
ste wedstrijd van het 2e veldseizoen.
De complete ploeg met invaller 
Maud en onder leiding van coaches 
Joyce en Jelle was al op tijd onder-
weg naar Rijnsburg waar de wed-
strijd tegen de C1 van Madjoe zou 
plaatsvinden. De eerste helft begon 
in de aanval met Anouk, Max, Ruben 
en Tessa, de verdediging was in han-
den van Fay, Jennifer, Marc en Olav. 
Atlantis C1 begon sterk en hield de 
touwtjes flink in handen, met de rust 
was de stand 0-3. Na de rust kwam 
Lars erin voor Olav . De wedstrijd 
verliep erg goed, mooie kansen wer-
den benut en de drang om kampi-

oen te worden was groot. Later in de 
tweede helft nam Maud de plaats 
van Tessa in. Na het fluitsignaal kon 
de C1 met een opgeheven hoofd 
Rijnsburg verlaten. 0-8 GEWON-
NEN! Volgens de aanwezige ouders 
had de C1 zich van hun beste kant 
laten zien en volgens sommigen was 
dit zelfs de beste wedstrijd van het 
seizoen. Terug in Mijdrecht stond om 
13.00 uur Hans klaar om het team 
met mooie woorden en bloemen te 
huldigen. Taart en een lekker drank-
je werden door het team genuttigd. 
Ook werd sponsor Mollers Water-
werken bedankt voor het sponsoren 
van dit kampioensteam. Een wel-
verdiende medaille rijker kunnen 
de spelers en coaches genieten van 
een vakantiestop!

Marathon voor kinderen 
met 22q11 deletie syndroom
Regio - Kinderen met 22q11 dele-
tie syndroom waaronder die uit De 
Ronde Venen en Uithoorn rennen 
samen met het 22q11 expertiseteam 
van artsen van het WKZ Utrecht de 
Brabantse Wal Marathon op zondag 
5 juni. Elk jaar worden er tussen de 
50 tot 85 kinderen geboren met het 
onbekende 22q11 deletie syndroom 
(22q11DS). Bij dit syndroom horen 
vele verschillende aandoeningen en 
symptomen waar kinderen en vol-
wassen met 22q11DS de rest van 
hun leven beperkingen van onder-
vinden zoals ernstige aangeboren 
hartafwijkingen waar vaak meer-
dere openhartoperaties voor nodig 
zijn, een zwakkere afweer, epilep-
sie, ontwikkelingsstoornissen zoals 
autisme en ADHD en psychiatrische 
stoornissen zoals psychoses, schi-
zofrenie en depressies. Kinderen 
en volwassen met 22q11DS heb-
ben vaak een laag IQ en/of verstan-
delijke beperking. Om aandacht te 
vragen voor 22q11DS en de levens-
lange gevolgen van dit syndroom 
loopt Stichting Steun 22Q11 met 
een team van 160 lopers mee met 
de Brabantse Wal Marathon vanuit 
Bergen op Zoom. Naast de kinde-
ren zelf lopen ook vader, moeders, 
opa’s, tantes, vrienden, kennissen, 
militairen van Vliegbasis Volkel en 
zelfs onbekenden die gehoord heb-
ben over 22q11DS en zich willen in-
zetten. De lopers laten zich sponso-
ren door vrienden, familie en beken-
den. Het sponsorgeld dat de lopers 
ophalen zal ingezet worden voor 
de documentaire voor Nederland-

se televisie over de impact van het 
22q11DS. Daarnaast om meer on-
derzoek te kunnen doen in de toe-
komst. Aan de Marathon doet ook 
Jasper Eigenhuis mee uit Uithoorn. 
Vorig jaar september heeft deze 
krant uitgebreid aandacht besteed 
aan Jasper en het 22q11 deletie 
syndroom. Er lopen nog meer kin-
deren mee. Allemaal ‘andere’ kinde-
ren, met een unieke vorm, een eigen 
pakketje 22q11DS want niet één 
kind is gelijk. 

22q11 Expertise team
Het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht heeft een expertiseteam 
met artsen die deze kinderen be-
handelen. Zij steunen de doelstel-
lingen van Stichting Steun 22Q11 en 
daarom hebben ze besloten om met 
een team van specialisten mee te lo-
pen. Het artsen team bestaat uit 1 
kinderpsychiater, een plastisch chi-
rurg, een kinderarts, een kinder-
psycholoog en een aantal artsen 
in opleiding. De artsen: “We lopen 
met zijn allen voor 22Q11 uit steun 
en omdat we het belangrijk vinden 
dat mensen zich meer bewust wor-
den van 22Q11DS”. Alle lopers zul-
len starten en finishen in Bergen 
op Zoom vanaf de Atletiekvereni-
ging Spado, Beukenlaan 16, 4624AE 
Bergen op Zoom De marathonlo-
pers starten al om half elf. Om 11.30 
zal de 10 KM groep vertrekken. De 
halve Marathon start als laatste om 
13.00. De prijsuitreikingen zijn om 
12.30 en 15.00 uur. Meer informatie 
vindt u op www.steun22q11.nl.

Mooie dag voor Assuline 
Turfstekerstoernooi
Vinkeveen - Zondag 29 mei werd 
voor de 28e keer het Assuline Turf-
stekerstoernooi door volleybalclub 
Atalante georganiseerd.
Om 10 uur klonk het startschot voor 
de eerste wedstrijden op de 6 uit-
gezette velden op het terrein van 
onze vriendelijke vrienden van De 
Vinken. 23 teams (6 teams meer 
dan vorig jaar) hadden zich aange-
meld voor de twee poules ‘recrean-
ten’ en ‘super recreanten’. De recre-
antenteams speelden in 4 poules 
van 4 teams een eerste ronde met 
3 wedstrijden. In de middag zorg-
de een nieuwe indeling in 4 nieuwe 
poules voor teams op sterkte bij el-
kaar, en wederom 3 sportieve wed-
strijden waren te zien tussen teams 
met collega’s (KLM, Brandweer, As-
suline) maar vooral vriendenteams 
die meestal al jaren van de partij 
zijn zoals bv De Vinken, Springbok 
De Hoef, Roda Amstelveen, Veen-
land Wilnis, Unitas Mijdrecht om er 
een paar te noemen. Nieuw waren 

dit jaar bv de volleyballers van de 
Waterlanders uit Nieuwkoop en een 
FNV delegatie van PK sport. Na de 
finale ronde was er nog een gran-
de finale, bij de recreanten waren 
dit de zelfde finalisten als vorig jaar: 
Numero Uno en de Waterboys. De 
Waterboys wonnen de cup voor de 
vijfde keer en de felbegeerde wis-
selbokaal staat al weer te prijken 
op de schoorsteenmantel van team-
captain Ricardo van Schie. Numero 
uno werd numero due. In de volley-
ballers poule met 8 teams waren de 
teams heel erg aan elkaar gewaagd. 
Fanatieke en sportieve wedstrijden 
eindigden met miniem verschil en 
opvallend veel gelijkspellen wer-
den daar op de wedstrijdbriefjes ge-
noteerd. In de finaleronde stonden 
de teams van Unitas uit Mijdrecht 
en De Waterlanders uit Nieuwkoop 
tegenover elkaar. En met nipt ver-
schil -wederom- won het team van 
de Waterlanders met 13-11 en 15-
13 de supercup.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen – dinsdag 7 juni orga-
niseert Klaverjasclub Onder Ons de 
eerste zomer prijsklaverjasavond 
met lekkere prijzen. Iedere kaart-
liefhebber is van harte welkom! De 
aanvang is 20.00 uur in Dorpshuis 
de Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen.

De uitslag van de vorige prijs kaart-
avond was: 1e. Tom Cordes met 
5135 punten, 2e. Frans van de Berg 
met 5128 punten, 3e. Frans Bierste-
kers met 5035 punten, 4e. Jan Lan-
geveld met 4937 punten, 5e. Frans  
van der Wijngaard met 4922 punten.
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