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DaalDer 19 • 3641 lK MijDrecht

€ 239.500 K.K. 

Voor InlIchtIngen kunt u terecht bIj:

In de rustige wijk Hofland Zuid staat deze hoekwoning 
met vier slaapkamers op maar liefst 171 m² eigen grond. 
Daalder 19 heeft een doorzon woonkamer van bijna 
8 meter lang en een achtertuin van 12 meter diep op 
het westen. Op de eerste verdieping zijn drie slaap-
kamers en de badkamer met ligbad en aansluitpunt 
voor de wasmachine. Op de zolder is de vierde slaap-
kamer die lekker licht is door twee grote dakramen.
De woning staat aan een rustige straat met aan de 
overzijde bungalows.

Amstelplein 6-12 | uithoorn | 0297-52 41 24
uithoorn@kooplenstra.nl

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

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

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

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. €e 25,- p. mnd.

www.c-rvanderwilt.nl

Kinderen van de Eendracht 
werken hard voor zieke kinderen

Mijdrecht - Op donderdagmiddag 
31 mei overhandigde directeur Pe-
ter Ranzijn van OBS De Eendracht 
twee cheques aan een medewerker 
van het Emma kinderziekenhuis van 
het AMC teneinde de realisatie van 
de ‘metamorfose’ van het kinderzie-
kenhuis te ondersteunen. Hoofdver-
pleegkundige Roland Kramer van 
de tienerafdeling van het Emma kin-
derziekenhuis was enorm verrast 
toen hij het totaalbedrag van de bei-
de cheques zag dat de kinderen op 
bordjes omhoog hielden: 7.645,42! 
De toewijding en het harde werken 
van de kinderen hebben tot dit ge-
weldige resultaat mogen leiden en 
zal ergens in het ziekenhuis een 
heel erg goede bestemming gaan 
krijgen. Met recht: ‘Kinderen voor 
kinderen!’

Gemeente wil tijdelijke 
huurders op straat zetten
Wilnis - Afgelopen week kregen de 
tijdelijke huurders van zo’n 12 tot 15 
woningen aan de Wethouder van 
Damlaan in Wilnis een onaangena-
me boodschap van de gemeente en 
GroenWest. 
Hun huurcontracten zullen wor-
den opgezegd, en de bewoners krij-
gen maximaal een jaar de tijd om 
een nieuw huis te vinden. Wat was 
er ook alweer aan voorafgegaan? 
Door een besluit van de gemeente-
raad uit 2007 stonden 28 woningen 
aan de Wethouder van Damlaan in 
Wilnis op de nominatie om gesloopt 
te worden. Deze woningen zouden 

plaats moeten maken voor een ver-
bindingsweg tussen de nieuw te 
bouwen woonwijk Marickenzijde en 
het centrum van Wilnis. Op 8 maart 
jl. heeft de gemeenteraad de grond-
exploitatie van Marickenzijde fase 1 
vastgesteld, en tegelijkertijd beslo-
ten om de woningen aan de Wet-
houder van Damlaan niet te slopen. 
De sloopkosten zouden veel te duur 
worden. Door diverse raadsleden 
werd aan het College gevraagd om 
zorgvuldig om te gaan met de be-
woners van de woningen. Voor de 
vaste huurders verandert er weinig. 
Zij weten na vele jaren onzekerheid 

Lees In de provincie

Utrecht 
beter 
bereikbaar

Voor meer informatie, bel tijdens kantooruren
en vraag naar Rogier of Marco:

0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL   INFOVERSPREIDNET.NL

WIJ OP ZOEK NAAR VASTE EN VAKANTIE

BEZORGERS
VOOR MIJDRECHT

Zaterdagmiddag 

9 juni 
vanaf 14.30 uur

Loes den Hollander 
bij Boekhandel Mondria

Uiteraard zal zij haar 
nieuwe boek signeren!

BoekHandeL Mondria    de LindeBooM 11 MijdrecHt

Kom 
gezellig 
een 
kop thee 
drinken 
met Loes.

Mijdrecht - Een 19-jarige jonge-
man op een bromscooter werd zon-
dagavond 3 juni op de Steven van 
Rumelaerstraat aangereden door 
een man in een personenauto. De 
automobilist reed na de aanrijding 
weg zonder zich bekend te maken. 
De politie onderzoekt de zaak en 
roept getuigen op zich te melden.
De bestuurder van de bromscooter 
was die avond rond 19.05 uur on-
derweg om pizza’s te bezorgen. Op 
de kruising van de  Steven van Ru-
melaerstraat en de Hoofdweg werd 
hij aangereden door de bestuurder 
van een blauwe Opel Corsa. De piz-
zabezorger kwam op de motorkap 

van de auto terecht en viel vervol-
gens op de grond, waar hij bleef 
liggen. De automobilist hielp het 
slachtoffer wel overeind, maar stap-
te vervolgens weer in zijn auto en 
ging ervandoor. 

De gewaarschuwde politie ging op 
zoek naar de doorgereden automo-
bilist, maar trof hem niet aan. Het 
is niet bekend of de pizzabezorger 
door de aanrijding gewond is ge-
raakt. De politie stelt een onderzoek 
in en roept getuigen op zich te mel-
den. U kunt contact opnemen met 
de politie in Mijdrecht via telefoon-
nummer 0900-8844

Pizzabezorger geschept: 
Getuigen gezocht

dat ze in hun woningen mogen blij-
ven. Maar voor de tijdelijke huurders 
is het een ander verhaal. In de af-
gelopen jaren waren al diverse be-
woners vertrokken, en al die vrijge-
komen woningen zijn tijdelijk ver-
huurd. De afspraak die de tijdelijke 
huurders met de gemeente hebben 
gemaakt is dat ze de woning zou-
den verlaten zodra er gesloopt gaat 
worden. Nu gaat de sloop niet door, 
maar wil de gemeente hen toch uit 
hun huizen zetten, om vervolgens 

de huizen weer regulier te gaan ver-
huren. Wij vragen ons af wat de ge-
meente hiermee opschiet? Je zet 
zo`n 15 huurders die allemaal oor-
spronkelijk uit De Ronde Venen ko-
men op straat, en daarna worden 
hun woningen weer te huur aange-
boden in Woningnet.

Onverwachts
Voor de bewoners kwam deze 
boodschap behoorlijk onverwacht. 
Een aantal van hen twijfelt aan de 
rechtsgeldigheid van de huuropzeg-
ging, en wil dit gaan aanvechten. En 
daarnaast is het in de huidige wo-
ningmarkt bijna onmogelijk dat zij 
binnen een jaar een nieuw huis vin-
den. Er worden momenteel nauwe-
lijks huurwoningen aangeboden, en 
woningen die vrijkomen gaan naar 
mensen met urgentie of een jaren-
lange inschrijfduur. Juist in dit soort 
tijden zou de gemeente voor haar 
inwoners moeten opkomen. In de 
komende weken zal duidelijk wor-
den wat er precies gaat gebeuren. 
Wij houden u op de hoogte...



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afvalbrenGstatiOns

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
afvalbrengstation 
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde ve-
nen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
actueel.

 aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Paddenburg 3 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen W-2012-0281 25-5-2012
Papehof 51 Plaatsen van een dakkapel op  Bouwen W-2012-0285 25-5-2012
 het voorgeveldakvlak 

de hoef
De Hoef Oostzijde 11 Realiseren van een brug Bouwen W-2012-0290 30-5-2012

mijdrecht
Genieweg 40 Aanvragen van een beperkte  Milieu W-2012-0289 30-5-2012
 milieutoets 

Vinkeveen
Dodaarslaan 55 Uitbreiden van een woning Bouwen W-2012-0287 29-5-2012
Donkereind 4 Slopen van een schuur Slopen W-2012-0282 24-5-2012
Donkereind 4 Restaureren en herindelen Bouwen  W-2012-0283 24-5-2012
 van een boerderij Monument
  Kappen 
Herenweg 276 Realiseren van een tuinhuis Bouwen W-2012-0280 28-5-2012
Molenkade 13 Aanleggen van een zwembad Bouwen W-2012-0288 30-5-2012

Waverveen
Proostdijerdwarsweg 1 Vergroten van een woning met  Bouwen W-2012-0292 31-5-2012
 een aanbouw aan de achterzijde  Slopen 
 en het slopen van een deel van 
 de woning 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 verleende OmGevinGsverGunninGen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat.
    vergunning

abcoude
Zuster Claassenhof 43 Vergroten en wijzigen  Bouwen W-2012-0173 31-5-2012
 van de woning 
Kanaaldijk West 3 Bouwen van een kalverenstal,  Bouwen W-2012-0109 24-5-2012
 machine, hooi en stroberging 
Papehof 53 Realiseren van een aanbouw  Bouwen W-2012-0237 23-5-2012
 aan de zijgevel 

vinkeveen
Baambrugse Zuwe 45 Uitbreiden van een woonhuis met  Bouwen W-2012-0258 22-5-2012
 een aanbouw aan de achterzijde RO (afwijken 
  bestemming) 
Dodaarslaan 15 Uitbreiden van een rundveestal Bouwen W-2012-0032 24-5-2012
  Slopen 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat. 
    vergunning

abcoude
Hollandse Kade 24 Plaatsen van een vluchttrap Bouwen W-2012-0065 24-5-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 intrekkinG OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

straatnaam aard van het project vergunningsnr. aanvraagnr. verzenddat. 
   intrekking intrekking

mijdrecht
Mijdrechtse Zuwe 22 Aanleggen van een uitrit W-2012-0161 W-2012-0161 29-5-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening 
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen die verGunninGvrij zijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is 
vastgesteld dat zij vergunningvrij zijn:
 
straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    vaststelling

mijdrecht
Mijdrechtse Zuwe 2d Vervangen van een ondergrondse  Milieu W-2012-0137 21-5-2012
 brandstoftank 

 verlenGinG beslistermijn OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr.

vinkeveen
Demmerik 42 (achter) Aanbrengen van een beschoeiing Bouwen W-2012-0210 
 en het wijzigen van de watergang  Aanleg 

 aanGevraaGde evenementenverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

datum evenement locatie activiteit

16 juni 2012 Feestavond EK-tent Versterkt geluid
20.00-02.00 uur  Mijdrechtse Dwarsweg 36, 
  3648 BS Wilnis

7 juli 2012 Nationaal Regenboog Vinkeveense Plassen/ Zeilwedstrijd en
08.00-20.00 uur Evenement 2012 walactiviteiten zandeiland 4, walactiviteiten 
  3645 AE Vinkeveen

27 aug. t/m 1 sept. 2012 Feestweek Abcoude 2012 Café Kazerne,  Verstrekt geluid
Geopend tot 02.00 uur,  Hoogstraat 29b, 
wo. t/m za.   1391 BR Abcoude
muziek tot 01.00 uur 

8 en 9 sept. 2012 Culinaire Venen 2012 Raadhuisplein,  Versterkt geluid
13.00-23.00 uur en  3641 EE Mijdrecht
van 13.00-20.00 uur

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag t/m donderdag 08.30 tot 16.00 en vrij-
dag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een ziens-
wijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht 
. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’. 
Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via tel. 0297-291671 en/of 0297-291835.

 prOGrammarekeninG 2011
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend, dat de Programmarekening 
2011 van de gemeente De Ronde Venen vanaf heden tot en met 30 juni bij Publiekszaken in het gemeentehuis 
in Mijdrecht ter inzage ligt. Tegen betaling is een exemplaar van de Programmarekening 2011 verkrijgbaar. De 
Programmarekening 2011 is ook in te zien en te downloaden via www.derondevenen.nl. 

 OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
1. zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan bp Gas nederland b.v., Zuider-

zeestraatweg 1, 3882 NC Putten t.b.v. het vervoer van butaan en propaan naar diverse locaties in de 
ronde venen.

De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 8 juni tot en met 20 juli 2012. De aandacht 
wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn ingebracht. Belang-
hebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Mi-
lieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. 
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 11 in Mijdrecht, tijdens openingstij-

den.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een af-
spraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 26 
06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, telefoonnummer 0346 26 06 41.

 verGaderinG cOmmissie inwOnerszaken / samenlevinG 11 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Voorzitter: De heer R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 14 mei 2012 
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012 
a. Visie op jongerenwerk, raadsvoorstel 0029/12
 De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 november 2011 gevraagd om een Visie op Jongerenwerk 

te ontwikkelen die handvatten die zicht geeft op de doelstellingen van het jongerenwerk en die handvatten 
biedt voor keuzes in het accommodatievraagstuk, voor het organisatievraagstuk en voor het maken van pres-
tatieafspraken. Een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van de visie zijn de meningen en ideeën van de 
van de betrokkenen bij het jongerenwerk tijdens discussiebijeenkomsten in de jongerencentra. Over de Visie 
op Jongerenwerk is advies uitgebracht door de Jongeren Advies commissie en de Wmo Raad wat is verwerkt 
in het voorliggende stuk. De gemeenteraad wordt voorgesteld de kaderstellende Visie op Jongerenwerk vast 
te stellen.

b. Beleidskaders herstructurering Sociale Domein, raadsvoorstel 0030/12
 Door het Rijk worden enkele omvangrijke taken in het sociale domein toebedeeld aan de gemeenten. Het be-

treft de totale Jeugdzorg, de functie begeleiding binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet 
Werken naar Vermogen. Deze taken moeten worden uitgevoerd met inachtneming van het door de gemeen-
te geformuleerde beleid op deze onderdelen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de beleidskaders hier-
voor vast te stellen. 

c. Bezuinigingen De Baat en voortgang De Fabriek, raadsvoorstel 0031/12
 Naar aanleiding van de motie “Besluit het college op te dragen met stichting De Baat in overleg te treden om 

te komen tot een ander voorstel tot het behalen van de bezuinigingsopdracht”. Na analyse van alternatieve 
bezuinigingsvoorstellen bij stichting De Baat wordt er voorgesteld de bezuiniging van stichting De Baat sub-
sidie 2012 ad 5% te realiseren middels het afstoten van het accommodatiegebonden jongerenwerk in Jonge-
rencentrum De Fabriek en bijbehorende formatie. Tegelijkertijd wordt door samenwerking met stichting 2BE 
het jongerenwerk gewaarborgd voor de kern Mijdrecht.

d. Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling PAUW BEDRIJVEN, raadsvoorstel 0033/12
 Het college toestemming geven tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven over-

eenkomstig bijgevoegde (concept) statuten. De Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzienings-
schap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”(opererend onder de handelsnaam PAUW-Bedrijven) 2001 op te 
heffen conform artikel 41 van de huidige regeling en dit besluit in werking te laten treden op het moment dat 
de GR PAUW Bedrijven door de colleges van de deelnemende gemeenten is vastgesteld en goedgekeurd 
door GS.

e. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
 Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste 

deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013–
2016 en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde ge-
meente. In het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om de-
ze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan. 

6. Overige Punten
a. 2e bestuursrapportage 2012.
 In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie 

geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in 
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.

7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting

vervolg op volgende blz.



Gemeentehuis De Ronde Venen
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Gemeentelijke bekendmakinGen

 VerGaderinG commissie ruimtelijke Zaken 12 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 15 mei 2012
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012
a. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
 Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste 

deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013-
2016 en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde ge-
meente. In het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om de-
ze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan. 

6. Overige punten 
a. Motie vestiging B2-locaties op het industrieterrein
 Met de commissie wordt de ingediende motie over B2 locaties op het Industrieterrein besproken. De fractie 

van Ronde Venen Belang heeft in de motie verzocht het bestemmingsplan bedrijventerrein Mijdrecht en Vin-
keveen zodanig aan te passen dat de mogelijkheden op de B2-locaties op het industrieterrein Mijdrecht wor-
den verruimd, waardoor ondermeer een vestiging van Action mogelijk wordt.

b. 2e bestuursrapportage 2012.
 In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie 

geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in 
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.

7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
8. Sluiting

 VerGaderinG commissie Publieke Werken 13 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. 
Aanvang: 19.00 uur. 
Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 11 april 2012 
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012 
a. Wijziging beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen m.b.t. gebruik van glas voor grafmonumen-

ten, raadsvoorstel 0028/12.

 Indien de gemeente het mogelijk wil maken om grafmonumenten van glas toe te staan op de begraafplaats 
dient de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 op dit punt te worden aangepast. Het aan-
passen van de beheersverordening is een bevoegdheid van de raad. 

b. Beheerplan wegen 2012-2016, met een doorkijk naar de toekomst, raadsvoorstel 0034/12
 De raad wordt het Beheerplan wegen 2012-2016 van de gemeente De Ronde Venen ter vaststelling voorge-

legd. In het beheerplan wordt een doorkijk gegeven voor de periode 2017-2021.
c. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
 Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste 

deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013-
2016 en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde ge-
meente. In het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om de-
ze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan. 

6. Overige punten 
a. 2e bestuursrapportage 2012.
 In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie 

geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in 
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.

7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting

 VerGaderinG commissie alGemene bestuurlijke Zaken / Financiën 14 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 21 mei 2012 
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012 
a. Programmarekening 2011, raadsvoorstel 0027/12
 Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer. 

Voorgesteld wordt om de programmarekening 2011 vast te stellen.
b. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
 Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste 

deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013-
2016 en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde ge-
meente. In het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om de-
ze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan. 

6. Overige punten 
a. 2e bestuursrapportage 2012.
 In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie 

geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in 
ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.

7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting

Kom naar het PASCAUD EXPERIENCE INSTITUUT 
en reserveer voor donderdag 14 juni 

een kennismakingsbehandeling door een erkend PASCAUD specialist!
Zo ervaart u zelf wat natuurlijk huidverjonging voor uw huid kan betekenen!

GRATIS: PASCAUDLITE SOFT LASER  (deelbehandeling)

Door deze laser wordt de stofwisseling van de cel opnieuw geactiveerd. 
Het gevolg: een natuurlijke face lift. Het hele gelaat alleen deze dag voor slechts € 50,00

 
VOOR SLECHTS € 25,00 PASCAUD MESO  (deelbehandeling)

Meso brengt werkstoffen daar in de huid waar ze nodig zijn: in de levende cellagen.
Het resultaat: een stralende huid met maximale hydratatie en meer stevigheid.

 
PASCAUD IS EXPERT OP HET GEBIED VAN HUIDVERBETERING

Zij ontwikkelden een concept (gepatenteerde technieken) dat de huid 
op natuurlijke wijze verjongt door:
• Een betere functionering van cellen
• Versnelling van de collageenproductie
• vermindering van rimpels
• Lifting van gezicht
• Verstrakking van de oogcontouren

EEN STRALENDE HUID MET MINDER LIJNTJES?
DAT KAN!

Genieweg 8 • Mijdrecht
Telnr. (0297) 273121

www.perine.nl

Aalsmeer • Zijdstraat 62 • Tel: 0297-363103
Mijdrecht • Dorpsstraat 33 • Tel: 0297-283456

www.juwelenmakelaar.nl • www.juwelencentrum.nl
Mailen kan naar: mijdrecht@juwelencentrum.nl

Juwelencentrum E.J.P. Koek

OUD GOUD IS ONGELOOFLIJK
VEEL GELD WAARD!

Juwelencentrum E.J.P. Koek koopt al het goud, zilver, muntgoud en edelstenen
en geeft hier zeer hoge prijzen voor. Laat ons u een extraatje bezorgen!

Zoek in al uw oude lades en kasten naar restjes oude juwelen, munten of
gouden tanden en weet u niet of er iets van waarde tussen zit, laat het gerust geheel

kosteloos nakijken door onze taxateurs. Het kost u niets maar kan een hoop opleveren!

KOEK KOOPT ALLES

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U OP DEZE WEBSITES KIJKEN:

     Tandheelkunde & Orthodontie

Nu ook Invisalign!!!!!
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website

www.tandartsbosboom.nl

Gevraagd:
Schuurdeur 211 x 93 met 
draadglas en hang-en sluit-
werk. Tel. 0297-562417
te koop:
Poppenwagen i.g.st. in li-
la en roze incl pop €12,-. Tel. 
0297-241472 (na 16 uur.)
te koop:
3 Thalyskaartjes (door om-
standigheden) Parijs voor a.s. 
weekend. Vertrek vrij. 8.31 
uur  terug zo. om 19.28  uur 
t.e.a.b.. Tel. 0297-342517
te koop:
Hornman GTS aut. garage-
deur opener met afst. bed. 
€175,-. Tel. 06-53190479
Gevraagd:
Wie heeft er 8 rode pastegel-
tjes 20 x 20  cm voor mij? 
Tel. 0297-593377
 

te koop:
Vouwfiets €50,-.   Regen-
ton €25,-.   Tel. 0297-261648
 

aangeboden:
Loopband 8 standen, niet 
electr. Tel. 0297-281750
 

te koop:
Wekkerradio merk Impuls 
€5,-.  Tel. 0294-293157
 



Door Flavoring

Ieder mens heeft contact. Contact met jezelf, familie, buren, vrienden, 
klasgenoten of collega’s. Contact is onmisbaar, maar wordt nog wel 
eens vergeten als levensbehoefte. 

Een aantal jaar geleden alweer werd ik uitgenodigd door een paar 
vriendinnen om op internet een profiel aan te maken bij een sociale 
netwerksite, Hyves genaamd. 
De eerste keer dat ik het bekeek, snapte ik er geen bal van. Ik zag de 
lol er niet van in en vond een profiel aanmaken veel te veel gedoe. 
Maar mijn vriendinnen namen daar geen genoegen mee en vertel-
den dat het echt de moeite waard was. Een jaar later trok ik de stou-
te schoenen aan en maakte ik alsnog dat profiel aan op die website. 
Naam opgeven, e-mailadres, hobby’s, werk, favoriete boeken of films. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het in je profiel zetten. 

Binnen de kortste keren was ik dagelijks te vinden op Hyves. Ik ont-
dekte er vrienden, oude klasgenoten en werd uitgenodigd door be-
kenden van vroeger en van nu. Af en toe schreef ik er een stukje 
tekst, reageerde op berichtjes van anderen en plaatste er foto’s en 
bekeek foto’s van al mijn vrienden’. Het is een soort gluren maar dan 
legaal. De ander heeft immers ingestemd dat jij op zijn of haar pro-
fiel rond mag kijken en alles mag zien. Ideaal voor de drukke mens 
van tegenwoordig en aangezien ik zelf niet zo van het telefoneren 
ben, was ik vaak te vinden achter de computer. Even een kort be-
richtje sturen om iemand te feliciteren, te laten weten dat je even aan 
ze denkt of gewoon om een afspraak te maken om weer eens in het 
echte leven af te spreken. Het kost minder tijd dan een belletje of een 
bezoekje, maar je laat toch weten dat je aan mensen denkt.

Met alle netwerken online is er een hele dimensie bijgekomen als we 
het hebben over de mogelijkheden om met elkaar in contact te ko-
men. Het gaat allemaal om het delen. Je gunt mensen een kijkje in je 
leven en je beslist zelf wat je wel of niet met deze vrienden wilt de-
len. Alleen deze dimensie wordt wel door iets specifieks gekenmerkt 
en dat is snelheid. Voor je het weet is het ene netwerk weer uit en 
verhuist iedereen naar het volgende netwerk. In mijn Hyvestijd kwam 
Twitter naar voren, waar ik me heel bewust ver van heb gehouden. En 
nu is Hyves alweer enige tijd passé en zit iedereen die ik ken op Face-
book. Maar nu Facebook naar de beurs is gegaan en het hoogtepunt 
wel bereikt lijkt te zijn, is de grote vraag Wat komt hierna?’ 

Ik denk een kind te zijn van de internetgeneratie. Ik heb de opkomst 
mogen meemaken van de computer, gebruikte als eerste e-mail om 
met mijn medestudenten in contact te zijn, speelde spelletjes online, 
chatte ooit via ICQ en probeer tegenwoordig mee te gaan met een 
aantal rages’ die voorbij komen. Je moet natuurlijk wel bijblijven want 
straks wil ik nog wel weten waar mijn kinderen allemaal mee bezig 
zijn online. Dus tik ik vrolijk door, maar af en toe komt toch de ge-
dachte bij me op dat al dat contact niet allemaal rozengeur en mane-
schijn is op het world wide web. Maar daarover volgende week meer!
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INFORMATIEF
COLOFON

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297-
285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen 
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen, 
tel 0297-263758 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
dIENSTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen  
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week, 
24 uur per dag mobiel bereikbaar 
voor bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder 
dringende zaken gelieve kantooruren 
tijden aan te houden. Het spreek-
uur wordt meestal op maandag 
en woensdag gehouden volgens 
afspraak. Voor inschrijven en een 
1ste afspraak maken kunt u gebruik 
maken van het aanmeldformulier op 
onze website:  
www.verloskundigenderondevenen.nl

MijmeringenIs uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

 

Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevon-

den dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: Rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor 

en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is 
lang en slank.

- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde 11 maandenoude kater; cypers 
met wit befje en witte sokjes.

Gevonden:
- Amstelhoek, Menno Simonszstraat: vaalrode cypersgetinte langha-

rige kat. Heeft zwart halsbandje om. 
- Uithoorn, Boterdijk: jong konijn, wit-zwart-bruin. 
- Wilnis, Burg. Padmosweg: rood-oranje kater.
- Wilnis, Christinastraat:rode kater.
- Uithoorn, aan ‘t Spoor: groot beige konijn; voedster.
- Wilnis, Pastoor Kannelaan: zwart-witte kat, sterk vermagerd, de ka-

ter heeft zwart moedervlekje op puntje van neus.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: kat, rood-wit met vier witte 

voetjes.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben; 
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Laatste seizoensbingo bij De Lijnkijkers:

Twee minuten gratis 
winkelen bij Boni!
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was 
het dan zover, de laatste bingo van 
het seizoen bij de Lijnkijkers van Ar-
gon. Na een fantastisch seizoen met 
zeer uiteenlopende prijsthema’s per 
maand, was de hoofdprijs vrijdag 
twee minuten gratis winkelen bij su-
permarkt Boni in Mijdrecht. De ge-

lukkige winnaar, de heer Samsom, 
mocht zaterdag om 18.00 uur met 
zijn karretje lekker gratis shoppen, 

Nadat hij alles goed had bekeken, 
begonnen de twee minuten waar-
in hij maar liefst voor 122,- euro aan 
lekkernijen in zijn kar gooide.

De vier seizoenen vastgelegd
Regio - Wie in één oogopslag de 
vier seizoenen wil zien, is van harte 
welkom bij de fotoexpositie van Fo-
toworkshop De Ronde Venen. Ge-
durende de gehele maand juni is 
deze expositie te bezichtigen in ge-
zondheidscentrum Croonstadt.
De seizoenen zomer, herfst, winter 
en voorjaar roepen associaties op 
die variëren van winterslaap tot ont-
luiking en van bikini tot windvlaag. 
De fotoclubleden hebben op ver-

schillende creatieve manieren hun 
associaties vormgegeven. De ene 
fotograaf kiest voor een samenge-
steld beeld van vier foto’s, en de an-
dere voor één foto die samenge-
steld is uit vier beelden. Uiteinde-
lijk is elk beeld een puzzel van vier 
stukken die één geheel vormen en 
waarbij de toeschouwer in één oog-
opslag een jaar aan zich voorbij 
ziet gaan. Voor foto’s en informatie: 
www.fotoworkshop.nl

Verkopersavond Koop Lenstra 
Makelaars goedbezocht
Regio - Onlangs organiseerde Koop 
Lenstra Makelaars een informatie-
avond voor haar opdrachtgevers. De 
avond vond plaats in het sfeervol-
le clubhuis van Hockeyvereniging 
Mijdrecht.
Doel van de avond was om eens met 
elkaar en een drietal externe spre-
kers stil te staan bij de nieuwe re-
aliteit in de woningmarkt. Zo’n 60 
opdrachtgevers van Koop Lenstra 
kwamen naar de informatieve avond 
en luisterden aandachtig naar de 
sprekers. Onder de aanwezige ver-
kopers waren
‘oudgedienden’ die soms al lange 
tijd hun huis te koop hebben staan 
en graag hun volgende stap in hun 
wooncarrière willen of moeten zet-
ten. Ook relatieve nieuwkomers wa-
ren aanwezig die de eerste schre-
den gezet hebben om tot verkoop te 
komen en benieuwd waren naar de 
perspectieven op basis van feiten en 
trends in de woningmarkt.
Allereerst was het de beurt aan Eric 
de Graaf van de NVM. Op basis van 
de zeer uitgebreide database waar-
over de NVM beschikt werd inge-
gaan op de veranderingen in de 
woningmarkt in de afgelopen ja-
ren. Vanuit een landelijk perspectief 
werd afgedaald naar de verschillen-
de regio’s waar Koop Lenstra Ma-
kelaars actief is: De Ronde Venen, 
Uithoorn/Amstelhoek en de vecht-
streek
met Breukelen als middelpunt. Cij-
fermatig werd geschetst dat de 
kans op verkoop inmiddels verge-
leken met 2007 (laatste jaar zonder 
crisiseffect) ongeveer 4x zo klein is. 
Dit wordt o.a. veroorzaakt door de 
enorme toename van het aantal te 
koop staande woningen (thans zo’n 
260.000 in Nederland) en de afna-
me met ca. 50% van het aantal ver-
kooptransacties door ook het slech-
tere consumentenvertrouwen. Hoe-
wel dit natuurlijk een heel andere 
positie oplevert voor de verkopers 
vergeleken met enkele jaren terug 

waarin er nog sprake was van een 
relatieve schaarste in de woning-
markt werd ook ingegaan op de 
kansen die er wel degelijk zijn in de 
huidige markt. Immers, in elke markt 
worden woningen verkocht en het is 
de kunst ‘de rode appel te worden 
in de kist met groene appels’, aldus 
Eric de Graaf.

Kabinet
Kort werd ook ingegaan op de op 
dit moment bekend zijnde kabinets-
plannen om per 1 januari aanstaan-
de de hypotheekregels
Verder aan te scherpen. Ook dit on-
derdeel werd aandachtig door de 
aanwezigen beluisterd, zeker ook 
omdat de meeste verkopers tegen-
woordig nog niets anders hebben 
gekocht en dus ook een keer nog te 
maken gaan krijgen met het aanvra-
gen van een hypotheek.
De presentaties werden afgrond 
door Roel Wieringa van Koop Lens-
tra Makelaars, samen met Maurice 
Sterk eigenaar van deze makelaars-
organisatie, die inging op de ont-
wikkelingen in de makelaardij om 
verkoopresultaat te stimuleren. Zo 
is het nu mogelijk om als verkoper 
een woonwens te laten registreren. 
Immers er lopen wellicht potentiële 
kopers rond die niet tot
koop durven over te gaan omdat de 
eigen woning eerst verkocht moet 
worden. Door inzicht te krijgen in 
kopersprofielen ook via andere ma-
kelaarskantoren kunnen er interes-
sante matches onstaan. Hierdoor 
kunnen treintjes onstaan die meer-
dere transacties kunnen opleveren.
Koop Lenstra makelaars volgt de 
woningmarkt nauwgezet en is con-
tinu op zoek naar mogelijkheden 
haar dienstverlening te verbete-
ren en in te spelen op de kansen 
die de huidige markt nog steeds 
in zich heeft. Belangrijk is dat er in 
een goede dialoog tussen verkoper 
en makelaar gekozen wordt voor de 
juiste aanpak.



Ter gelegenheid van de officiële 
opening van het nieuwe 
provinciehuis Utrecht staan op 
woensdag 20 juni 2012 de deuren 
van het provinciehuis open voor 
alle inwoners van onze provincie. 
Benieuwd wat de provincie doet 
en hoe het nieuwe pand eruit ziet? 
U bent van harte welkom tussen 
16.30 uur en 21.00 uur. Ons adres 
is Archimedeslaan 6, 3584 BA te 
Utrecht.

U kunt kennis maken met de 
Statenleden en Gedeputeerde 
Staten van de provincie. Ook kunt 
u onder leiding van een gids delen 
van het gebouw bezichtigen en 
is er een informatiemarkt met 
maatschappelijke partners. In de 
Statenzaal wordt ieder uur een 
digitale presentatie gegeven.  
Wilt u komen kijken? Aanmelden 
is verplicht, via www.provincie-
utrecht.nl/openhuis.

Stel, een bedrijf stimuleert het 
gebruik van openbaar vervoer 
onder zijn personeel, door een 
flink aantal OV-passen af te 
nemen. Dan kan de provincie 
Utrecht zorgen dat er een bus 
voor de deur stopt. Twee partijen 
die de handen ineen slaan om 
onze wegen minder vol te 
krijgen. 
Het is maar één van de 56 
maatregelen die het Rijk, de 

provincie en de U15 – een groep 
toonaangevende bedrijven 
in de regio Utrecht – hebben 
opgenomen in het plan ‘Beter 
Benutten’. Daar zitten ook grote 
projecten tussen, zoals verbreding 
van snelwegen A27 en A28. 
Maar ook kleinere initiatieven als 
betere bewegwijzering, een beter 
parkeerbeleid en meer plekken 
om je fiets kwijt te kunnen in 
de binnenstad. De regio beter 

bereikbaar maken is hard nodig, 
want Midden-Nederland is 
momenteel verantwoordelijk 
voor 30 procent van de 
fileproblematiek. Beter Benutten 
wil in drie jaar tijd 20 procent 
minder files in de spits, 5 procent 
reizigersgroei op het spoor en 
meer gebruik van vaarwegen tot 
stand brengen.

www.beterbenutten.nl

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
 de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op 

20 juni. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Demissionair Minister 
Schultz opent eerste e-bike 
stalling op Rijnsweerd

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht

Slimme deals, minder files 

Remco Van Lunteren, gedeputeerde 
Mobiliteit: “Beter Benutten Midden 
Nederland draait helemaal om de 
praktijk. Hierin neemt ieder zijn 
eigen verantwoordelijkheid. 
Het ministerie, de 
regionale overheden en het 
bedrijfsleven: iedereen zet 
zich honderd procent in. 
Zo sluiten we bijvoorbeeld 
slimme deals om elkaar te 

kunnen versterken. In het voorbeeld waarin een 
werkgever openbaar vervoer stimuleert en de 
provincie een bushalte voor de deur maakt, doen 
we allebei een investering  en gaan we samen 

voor het maximale effect. Dit in combinatie 
met maatregelen als het verbreden van op- en 

afritten, mogelijkheden voor fietsparkeren 
en het aanleggen van een binnenhaven in 

Nieuwegein zorgt voor een ontzettend 
grote impuls voor de bereikbaarheid 
van onze provincie.”

GS

   
 

Provincie houdt 
Open Huis!
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Van en naar je werk op 
een elektrische fiets, die 
voor je klaarstaat op 
het bedrijventerrein. Op 
Rijnsweerd in Utrecht kan 
dit. Demissionair Minister 
Melanie Schultz van 
Haegen (Infrastructuur en 
Milieu) heeft de eerste e-
bikestalling van het project 
'Rijnsweerd Rijdt' geopend 
tijdens haar werkbezoek in het 
kader van Beter Benutten. 
Het project is een van de eerste 
initiatieven die door de U15 
(20 prominente werkgevers 
uit Midden Nederland) zijn 
uitgevoerd in het kader 
van ‘Beter Benutten’. De 
verschillende bedrijven op het 
kantorenpark zijn met elkaar 
in overleg gegaan over de 
bereikbaarheid van Rijnsweerd. 
Samen hebben ze besloten 
om een aantal 
elektrische 

fietsen op verschillende plekken 
op het park te laten plaatsen.
 Werknemers van de 
deelnemende bedrijven kunnen 
de fietsen gebruiken voor woon-
werkverkeer en voor afspraken in 
de stad. Via een digitaal systeem 
kunnen de fietsen gereserveerd 
worden. De eerste stalling is 
geopend bij verzekeraar ASR, 
na de zomer zullen er nog vier 
geplaatst worden.

‘Een enorme impuls voor de 
bereikbaarheid van onze provincie’

PS

Mieke Hoek, statenlid voor 50PLUS: “De 
doorstroom van het verkeer verbeteren 
door ‘slimme deals’ te maken, ik 
ben helemaal voor. Ook vind ik 
dat we als provincie het elektrisch 
fietsen meer moeten stimuleren met 
oplaadpalen bij bedrijven. Een 
kleine investering, waarmee 
we onze bereikbaarheid én het 
milieu verbeteren. Daarnaast 
vind ik het oh zo belangrijk dat 

we de OV-verbindingen tussen de kleine kernen 
verbeteren. Het bussen- en treinennetwerk moet 

aantrekkelijk gemaakt worden met meer ritten 
per uur. Ook dat is mobiliteit,zeker voor 
ouderen! En bij te drukke snelwegen moeten 

we vooral naar het onderliggende wegennet 
kijken: we kunnen de snelweg wel blijven 

verbreden,maar als het op lokale wegen niet 
goed is geregeld, staat er 2 kilometer file 

op de afrit. Dat kan niet. Daar zet ik 
mij voor in. Ook dát is 50PLUS.”

Mieke Hoek, statenlid voor 50PLUS: “De 
doorstroom van het verkeer verbeteren 

fietsen meer moeten stimuleren met 

we de OV-verbindingen tussen de kleine kernen 
verbeteren. Het bussen- en treinennetwerk moet 

aantrekkelijk gemaakt worden met meer ritten 
per uur. Ook dat is mobiliteit,zeker voor 
ouderen! En bij te drukke snelwegen moeten 

we vooral naar het onderliggende wegennet 
kijken: we kunnen de snelweg wel blijven 

verbreden,maar als het op lokale wegen niet 
goed is geregeld, staat er 2 kilometer file 

Remco Van Lunteren, gedeputeerde 
Mobiliteit: “Beter Benutten Midden 
Nederland draait helemaal om de 

kunnen versterken. In het voorbeeld waarin een 
werkgever openbaar vervoer stimuleert en de 
provincie een bushalte voor de deur maakt, doen 
we allebei een investering  en gaan we samen 

voor het maximale effect. Dit in combinatie 
met maatregelen als het verbreden van op- en 

afritten, mogelijkheden voor fietsparkeren 
en het aanleggen van een binnenhaven in 

bereikbaarheid van onze provincie’

‘Slimme deals niet alleen voor de 
automobilist’



Mijdrecht - Op dinsdag 15 mei zijn 
de kinderen van de groepen 1 t/m 7 
op schoolreis geweest naar attrac-
tiepark Julianatoren in Apeldoorn. 
De weersvoorspellingen voor die 
dag zagen er helaas niet goed uit: 
buien en 12 graden Celsius. Vlak 
voor vertrek vanaf het parkeerter-
rein van de hockeyvereniging goot 
het behoorlijk en zag het er niet 
naar uit dat het voorlopig beter zou 
worden. Vooral in de middag zou de 
buiigheid toenemen. Daarom heeft 
men toen besloten om in de middag 
op dezelfde tijd weer naar huis te 
vertrekken. Dat pakte goed uit want 
op de terugweg zat iedereen nog 
geen kwartier in de bus of er brak 
een gigantische hagelbui los. 
Attractiepark Julianatoren is een 
middelgroot en zeer overzichtelijk 
park met in totaal 60 attracties en 
een aantal shows dat geschikt is 
voor zowel kleuters als voor kinde-
ren van groep 7. En dat bleek ook 
wel. Er is geen onvertogen woord 

gevallen, er is gezellig samen ge-
speeld en de sfeer was de hele dag 
prima. Ook in de bussen was het 
reuzegezellig en hebben de kinde-
ren zich uitstekend gedragen. 

En wat het weer betrof: op een twee-
tal kleine buitjes na viel dat enorm 
mee. Kortom, het was een geslaag-
de dag en de kids kijken al weer uit 
naar de schoolreis van volgend jaar.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak 
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mede-
delingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het 
openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke 
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in 
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n 
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, 
behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft 
verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Hoezo Regelgeving
Laatst werd ik getroffen door een bericht in een 
van onze landelijke dagbladen. Minister Schulz-
van Hagen van Infrastructuur en Milieu deed een 
belofte aan de Tweede Kamer. Zij wilde de on-
duidelijkheden omtrent de snelheid in woonerven 
opheffen.
Zij was voornemens om aan het begin van een 
woonerf onder het bord woonerf een ander bord 
te laten plaatsen. 

Maximum snelheid 15 km.
Dat is de bureaucratie ten top. Er is een wegen-
verkeerswet en iedere burger wordt geacht die 
wet te kennen. Ik weet ook wel dat niet iedereen 
weet wat nu precies in welke wet staat. Ik weet 
ook dat bij heel veel mensen en zeker weggebrui-
kers gewoonheden in hun dagelijkse routine slui-
pen. Zeker als nooit gecontroleerd wordt of die 
gewoonheden wel juist zijn. 
Dat geldt zeker voor het gedrag van gemotori-
seerd verkeer in woonerven, nl. auto’s, motoren 
en bromfi etsen. 
Toen het eerste woonerf in Mijdrecht werd in-
gericht, in het jaar 1977, was de wettelijke tekst 
nog dat de snelheid van ieder voertuig niet gro-
ter mocht zijn dan de laagste snelheid van een 
weggebruiker in dat woonerf. Dat waren voetgan-
gers en spelende kinderen. Daar waren wooner-
ven namelijk voor ontwikkeld. Vooral die spelen-
de kinderen. Zij woonden in die wijk, op dat erf en 
hadden het recht om daar te spelen. Een woon-
erf heeft dan ook geen trottoir. Iedere weggebrui-
ker is dus gelijk. Heeft gelijke rechten. En voor-
al de rechten van het spelende kind waren in de 
wet geregeld. Er mocht dus maar stapvoets gere-
den worden.

Stapvoets is niet harder dan 6 km per uur.
Ergens begin jaren tachtig bekeurde een agent 
een automobilist omdat deze te hard over een 
woonerf reed. De automobilist vocht de bekeu-
ring aan omdat de agent geen juiste snelheid had 
vastgesteld, maar op zijn ervaring had gezien dat 
de man onverantwoordelijk hard door het woon-
erf scheurde.
De rechter stelde de agent in het gelijk. Hij had 
weliswaar geen geijkte apparatuur tot zijn be-
schikking, maar de rechter oordeelde dat de 
agent op grond van zijn ervaring kon vaststel-
len dat de automobilist harder dan 15 km per uur 
had gereden. Deze uitspraak is later een richtlijn 

voor de snelheid van (motor)voertuigen in woon-
erven geworden. De grondtekst van de wet is nog 
steeds hetzelfde, maar in de toelichting wordt de 
snelheid van 15 km genoemd. 
Waarom dan dat bord van de minister? Iedereen 
zou toch moeten weten dat in een woonerf stap-
voets, hooguit 15 km, mag worden gereden? Er 
staan, in het algemeen, toch ook geen borden 50 
KM meer bij de plaatsnaamaanduidingen? Het 
begin van de bebouwde kom?
Vroeger wel, maar destijds vond men dat dubbel 
op. Dat was ook zo. Binnen de bebouwde kom is 
50 km voor motorvoertuigen het maximum. Waar-
om dan weer een extra bord
De gemeente De Ronde Venen doet toch al aan 
extra borden. Bij het einde van een woonerf, daar 
waar men op een erftoegangsweg komt staan 
borden van 30 km. Overdreven want een erftoe-
gangsweg binnen de bebouwde kom is 30 km en 
dat wordt aan het begin al aangegeven. Weer een 
bord. Maar toch…misschien helpt zo’n bord wel.
Er wordt in woonerven veel te hard gereden. Veel 
mensen denken dat 30 km de limiet is, maar dat is 
pertinent niet het geval. Een verzoek aan het Col-
lege om hier aandacht aan te besteden werd niet 
gehonoreerd vanwege het feit dat er geen mel-
dingen waren van ongevallen of onveilige situa-
ties. Ondanks het feit dat ik het College daar wel 
van in kennis had gesteld. De actie van Schulz-
van Hagen duidt daar toch ook op?
Een woonerf is een buurt waarin kinderen moe-
ten kunnen spelen. Ook op straat. Maar als ik een 
meisje van 6 tegen haar jongere broertje hoor 
zeggen: “Niet op de weg komen hoor, dat is ge-
vaarlijk”, en ik de kinderen in het woonerf waar 
ik woon niet meer op straat zie is het woonerf er 
niet meer voor de kinderen. De gemeenteambte-
naar had daar geen gevoel bij. Hij gaf liever het 
geld voor een voorlichtingscampagne voor woon-
erven en 30 km-zones uit aan een campagne voor 
de veiligheid op de AC Verhoefweg bijvoorbeeld. 
Want ook in die 30 km-zones wordt (veel) te hard 
gereden. Volgens de betreffende gemeente amb-
tenbaar niet. Hij baseert zich op gegevens over 
gemiddelde snelheden van TOMTOM midden in 
de nacht. Gaat bij mij toch het licht een beetje uit. 
Zeker na de actie van mijn ex werkgever Schulz-
van Hagen.

Aat Hoogstraten
Mijdrecht

Basisschool Molenland sluit 
schooljaar af met een sportief tintje
Mijdrecht - De laatste weken van 
het schooljaar zijn aangebroken, 
met natuurlijk de daarbijbehoren-
de schoolfeesten. De leerlingen van 
basisschool Molenland vierden dit 
feest afgelopen vrijdag met als the-
ma Olympische Spelen; alle activi-

teiten hadden daarom een sportief 
tintje. De leerkrachten waren ook 
allen zeer divers maar sportief ge-
kleed. De kinderen hadden ook zeer 
hun best gedaan om zo sportief mo-
gelijk over te komen, wat natuurlijk 
zeer goed is gelukt. 

Om klokslag half zes luidde de bel 
voor een spectaculaire onthulling 
van... de nieuwe website van de 
school, u wordt van harte uitgeno-
digd om deze site eens een bezoek-
je te brengen: www.obs-molenland.
nl

Schoolreisje naar attractiepark 
voor kinderen obs Molenland

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Het kaartseizoen van 
Onder Ons is op een leuke wijze af-
gesloten met een heerlijke barbe-
cue in Bar Bistro Gewoon Lekker. 
Tijdens het eten dankte de voorzit-
ter iedereen voor de goede inzet en 
werd overgegaan tot de prijsuitrei-
king. 
Bij de eerste competitie werd Ricky 
Kooiman eerste met 50770 punten, 
Martien de Kuijer tweede met 50277 
punten, en derde An van der Meer 
met 49173 punten. De marsenprijs 
ging naar Martien de Kuijer met 23 
marsen. Bij de tweede competitie 

werd Rob van Achterbergh eerste 
met 50616 punten, Martien de Kuij-
er werd tweede met 49501 punten, 
en als derde eindigde Frans Bier-
stekers met 48729 punten. De mar-
senprijs was voor Rob van Achter-
bergh met 20 stuks. Kampioen van 
het hele seizoen werd Martien de 
Kuijer met 99778 punten. KJC Onder 
Ons houdt iedere eerste dinsdag 
van de maand een prijskaartavond 
waar iedereen welkom is. de aan-
vang is 20.00 uur in bar bistro Ge-
woon Lekker aan de Proosdijhaven 
Herenweg 276

Winnaars Matchplay Clubkampioen 18 holes baan vlnr: Kim Versleijen, Chiel 
Aufenacker, Thea Moen, Franz van Riemsdijk, Tim de Kraker. Joke Schiphorst 
ontbreekt op de foto. 

Golfclub Veldzijde
Winnaars Clubkampioen-
schap Matchplay
De Ronde Venen - Gedurende het 
laatste weekend van mei en het eer-
ste weekend van juni is gestreden 
om de titel Clubkampioen Match-
play van Golfclub Veldzijde op Golf-
park Wilnis. 

Op de twee banen, 18 holes wed-
strijdbaan en 9 holes par 3 baan, 
werd door in totaal 46 heren en 24 
dames gestreden om de titel. 
De organisatie van een dergelijk 
evenement vraagt heel wat voor-
bereiding en denkwerk. Veel details 
worden uitgewerkt, maar de weer-
goden laten zich niet leiden. Zo kon 
het gebeuren dat gedurende de 
voorrondes de spelers in zomerse 
outfi ts de baan in gingen, maar tij-
dens de fi naledag viel met name in 
de ochtend heel wat regen. Dat had 
invloed op het spel en maakte het 
vooral niet gemakkelijker. Ondanks 

de natte weersomstandigheden zat 
de stemming er goed in en was het 
resultaat eind van de middag van 3 
juni bekend. 
De prijsuitreiking vond plaats in het 
clubhuis door twee vertegenwoordi-
gers van het bestuur van de vereni-
ging in samenwerking met de wed-
strijdleiding van beide wedstrijden.
Bij de wedstrijd op de 18 holes 
baan heeft Kim Versleijen gewon-
nen van Thea Moen, en werd Joke 
Schiphorst derde. Bij de heren werd 
Tim de Kraker de winnaar, gevolgd 
door Chiel Aufenacker en Franz van 
Riemsdijk.
De wedstrijd op de par 3 baan 
bracht na 8 rondes de volgende 
winnaars: Frieda Cools, Mia Sloe-
serwij en Nel Lindeman. Bij de he-
ren eindigde Johan Klomp aan kop, 
gevolgd door Frans Burger en Rob 
van der Velden.

Winnaars Matchplay Clubkampioenschap par 3 baan vlnr: Frans Burger, Nel 
Lindeman, Rob van der Velden, Mia Sloeserwij, Frieda Cools, voorzitter Bart 
Weitjens en Johan Klomp

Snoek winnaar vanuit Nanteuil 
en Verweij/Castricum vanuit Bergerac
Regio - Afgelopen weekend ston-
den er voor de duiven van de leden 
van postduivenvereniging Rond de 
Amstel twee vluchten op het pro-
gramma, een zgn. midfondvlucht 
en de eerste marathon vlucht. De 
midfondvlucht werd vervlogen van-
uit het Franse Nanteuil. Voor de dui-
ven een gemiddelde afstand van 
374 km. Voor de duiven werd het 
een pittige vlucht omdat ze weer 
de wind tegen hadden. Henk Snoek 
uit De Kwakel klokte de eerste duif.  
Het beestje had de afstand afgelegd 
met een snelheid van bijna 72 km. 
p/uur. Tweede werd Hennie Pothui-
zen uit Vinkeveen. Derde werd Leo 
v.d. Sluis uit Uithoorn (tevens eerste 
in de B-poule). Henk werd in rayon 
F 14e van 1815 duiven en van heel 
Noord-Holland 32e van 9332 dui-
ven.

Snoek / Govers, De Kwakel
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Cor v. Bemmelen, De Hoef

Ton Duivenvoorde, De Hoef
Hans Half, Amstelhoek
Ron den Boer, Uithoorn
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Peter Bosse, Uithoorn
Martin Bosse, Uithoorn

Het Franse wijnplaatsje Bergerac in 
de streek Bordeaux was het start-
punt voor de eerste grote kracht-
meting. De eerste marathonvlucht 
over een afstand van 900 km. Vrij-
dagmiddag om twee uur werden 
de duiven gelost voor hun zware 
tocht naar Nederland. Om even over 
twaalf uur zaterdagmorgen landde 
de eerste duif bij de sterke combi-
natie Michel Verweij-Jan Castricum 
in Mijdrecht. Dit betekende een top-
klassering in het gehele concour-
sen. De driejarige doffer eindigde 
4e in Noord-Holland en 9e in West 
Nederland. De tweede en derde duif 
kwamen gelijk aan bij Richard vd 
Berg in De Kwakel en deden in sec-
tor West Nederland ook goed mee 
op plaats 28 en 29.

1. Comb. Verweij-Castricum 
   Mijdrecht
2. R. vd. Berg De Kwakel
3. R. vd Wal Mijdrecht
4. H. Hendriks Vinkeveen
5. P. Baas Uithoorn



Regio - Iedereen die afgelopen 
week het oude dorp in Uithoorn be-
zocht heeft is het opgevallen: het 
gezellige bloemenwinkeltje van Ka-
rin van Dierendonck staat er verla-

ten bij. Precies een jaar geleden be-
gon Karin met veel enthousiasme 
aan dit het sfeervolle winkeltje maar 
door vervelende omstandigheden 
werd zij vorige week gedwongen 

de deuren al weer te sluiten. Karin: 
‘Heel droevig. In het afgelopen jaar 
heb ik een hele leuke groep trou-
we klanten opgebouwd en die ga 
ik heel erg missen. Voor sommige 
mensen bracht mijn winkel precies 
waar ze naar op zoek waren en voor 
hen vind ik het heel vervelend dat 
ik mijn mooie winkeltje alweer heb 
moeten sluiten’. Gelukkig is er ook 
goed nieuws in dit debacle: de kwa-
liteit, waar de vele vaste klanten in-
middels aan gewend zijn, is onver-
minderd te verkrijgen in het atelier 
aan de Tuinderslaan 4 in Mijdrecht. 
Karin: “Ik wed nooit op één paard en 
dat is nu heel verstandig gebleken. 
Voor een mooi boeket kunnen men-
sen altijd terecht in mijn atelier aan 
de Tuinderslaan.” In het atelier wordt 
dagelijks het bloemwerk gemaakt 
voor de bestellingen, uitvaarten en 

Wilnis - In deze laatste periode van 
het schooljaar is groep 7 van OBS 
Willespoort gestart met het pro-
ject van de 3H’s, waarbij het werken 
met Handen, Hoofd en Hart centraal 
staan. Een bezoek aan Multifill BV 
past prima in dit project. Tijdens de 
presentatie door de directeur Nick 
van Bemmel is de organisatie van 
Multifill, Masters in Mixing & Filling 
toegelicht. Het bereiden, afvullen en 
verzenden van de vloeibare produc-
ten is allemaal in één bedrijf gere-
geld. Vervolgens heeft de groep een 
rondleiding door de fabriek gekre-
gen, waarbij de kinderen zelf vei-
ligheidsbrillen, haarnetjes en wit-
te werkjassen aan kregen om he-
lemaal in stijl de werkvloer op te 
gaan. De handen door het desinfec-
tiepoortje werd als een hele ervaring 
beleefd. Het magazijn met de che-
micaliën, de mengketels, opslagke-
tels, de afvullijnen, de volle pallets, 
het was allemaal even indrukwek-
kend om een fabriek zo in bedrijf te 
zien. Multifill heeft groep 7 een leer-
zame middag bezorgd!
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Is internetbankieren 
dan zo link?
Mijdrecht - Vrijdag een week terug 
sloot SeniorWeb De Ronde Venen 
het voorjaarseizoen af met een les 
internetbankieren. Althans, dat was 
de bedoeling. Vijf mensen hadden 
zich via de Rabobank aangemeld 
en hadden van SeniorWeb schrif-
telijk een bevestiging ontvangen. 
Maar op die vrijdagmorgen geen 
enkele cursist in het leercentrum in 
Mijdrecht. Tot half elf gewacht, maar 
nog steeds niemand. 
Zo’n tien jaar lang organiseert Se-
niorWeb DRV samen met de Rabo-
bank workshops internetbankieren, 
maar sinds begin 2012 loopt de in-
teresse terug. Komt dat misschien 
door de angst voor de computer of 
door die berichten over geplunder-
de rekeningen na pintransacties. 
Echter geld uit de muur trekken of 
met de pinpas bij de supermarkt be-
talen is heel wat anders dan thuis, 
in de eigen vertrouwde omgeving 
op de eigen computer een rekening 
of acceptgiro betalen of geld van of 
naar de eigen spaarrekening over-
boeken. Gaat met internet allemaal 
veel sneller en je hoeft de deur niet 
meer uit om handgeschreven over-

schrijvingen op de post te doen. 
Daarnaast, de computer thuis is be-
kend, de internetverbinding met de 
bank is beveiligd. Niemand kan zien 
wat er over de lijn gaat. Het aanmel-
den bij de bank en de controle op 
wat is ingevoerd gaan middels een 
door de bank verstrekt klein appa-
raatje. Daarin past de pinpas, die na 
het invoeren van de pincode twee 
door de computer gevraagde codes 
laat zien. Een om toegang te krijgen 
tot de eigen rekening bij de bank en 
een waarmee de ingevoerde trans-
acties worden gefiatteerd. Dit alles 
wordt tijdens die gratis les internet-
bankieren in twee uur duidelijk ge-
maakt. 
In september gaat SeniorWeb 
DRV weer computerles geven in 
Mijdrecht, Abcoude en dit keer ook 
in Uithoorn. Wellicht dat daar een 
les internetbankieren aan wordt 
toegevoegd. Er is nog één kans dit 
voorjaar, op vrijdagmorgen 29 juni 
in Mijdrecht aan de Energieweg 107. 
Meld u aan. Nogmaals: internetban-
kieren is heel wat anders dan pin-
nen. Inlichtingen over andere cur-
sussen: 0297-282938.

Open dag bij NME centrum
De Ronde Venen - In de tuin van 
het NME Centrum zijn niet alleen 
planten te vinden. De tuin wemelt 
van de dieren. Zo is onlangs een bij-
envolk in de NME Tuin geplaatst en 
zijn er voldoende plaatsen waar ook 
alleenlevende bijen en wespen een 
nest kunnen maken. Door de ma-
nier van tuinieren is de NME Tuin 
een paradijs voor insecten, vogels 
en zoogdieren. Komende zaterdag 9 
juni organiseert NME-Centrum De 
Woudreus de jaarlijkse open tuin-
dag. Dit jaar is er speciaal aandacht 
voor de dieren die in de tuin leven. U 
bent van harte uitgenodigd om met 
deze dieren in de NME tuin kennis 
te maken en daarvan te genieten. 
De imker zal aanwezig zijn om het 
bijenvolk te laten zien. De bijen zit-
ten in een speciale doorzichtige bij-
enkast waardoor het mogelijk is de 
bijen te zien werken!

Tentoonstelling
In het NME-Centrum kunt u een 
tentoonstelling zien over allerlei 

soorten bijen en wespen en hun be-
lang voor de mens. U kunt ook te 
weten komen hoe u uw tuin dier-
vriendelijk kunt beheren! Het is ook 
mogelijk een rondleiding te krijgen.  
Stekkenmarkt Natuurlijk heeft het 
NME Centrum, net als elk jaar, een 
stekkenmarkt waar u stekken kunt 
kopen die grotendeels afkomstig 
zijn uit de NME-tuin. 

Voor de kinderen
Ook voor kinderen zijn er genoeg 
leuke activiteiten. Voor de kinderen 
staat de tentoonstelling ‘OverNach-
ten’. Deze tentoonstelling gaat spe-
ciaal over nachtdieren. Buiten in de 
tuin kunnen de kinderen langs het 
Hazenpad allerlei dingen te we-
ten komen over dieren in de tuin! 
Bij elke haas is een leuke activiteit 
te doen.  Het NME centrum opent 
haar deuren van 10.00 tot 15.00 uur. 
U bent dan van harte welkom.De 
Woudreus vindt u aan Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis. Voor meer in-
formatie: tel. (0297) 273692.

Klas 2 VLC Vinkeveen wint 
Nationale Prijs Kangoeroewedstrijd
Vinkeveen - Elk voorjaar vindt 
de Nationale Kangoeroewedstrijd 
plaats, waar leerlingen van basis en 
voortgezet onderwijs hun reken- en 

wiskundevaardigheden kunnen be-
wijzen. Ook dit jaar hebben de leer-
lingen van het VLC Vinkeveen weer 
meegedaan en wel met een gewel-

dig resultaat. De score van de ge-
zamenlijke klas 2 vmbo T leerlingen 
was zo goed dat ze de tweede prijs 
op nationaal niveau hebben be-

haald. Een geweldig resultaat waar 
ze trots op kunnen zijn! Deze klas-
sen hebben een schoolmedaille en 
Kangoeroe diploma gewonnen. Te-
vens heeft Dylan van der Poel uit 
VC2A de beste score van de school 
behaald. Hij krijgt een mooie gegra-
veerde USB pen, een abonnement 
op Quest en twee toegangskaarten 
naar NEMO. We feliciteren de leer-
lingen en de begeleiders met deze 
prachtige resultaten!

Groep 7 van basisschool 
Willespoort bezoekt Multifill

Verrassende expositie 
van zes kunstenaars
Waverveen - In de week van 9 juni 
tot en met 15 juni van 14.00 uur tot 
17.00 uur en op 17 juni van 15.00 tot 
18.00 uur kunt u ter gelegenheid van 
de opening van atelier Henny Woud 
het werk van zes kunstenaars bekij-
ken aan de Cliffordweg 56 in Waver-
veen. De vernissage is op 9 juni a.s. 
en wordt verzorgd door de cellisten 
Claertje Paes en Bart van Rosmalen 
(Bart was vorige maand te zien en te 
beluisteren in Avro Kunstuur). 

De zes deelnemende 
kunstenaars zijn:
Lew Paes met schitterende aquarel-
len, een zeer begaafd kunstenaar, 
helaas in 2006 overleden.
Wessel Bezemer met prachtige 
beelden. Voorheen werkzaam op het 
beeldeneiland in De Kwakel, later de 
Beeldenstal en sinds enkele jaren 
woont en werkt Wessel in Drenthe.
Sabrina Koning-Woud met ruimte-
lijk werk. De prachtige boeien ge-
maakt van wilgentenen, ontworpen 
als routemarkering/navigatie in de 
Biesbosch. Ook is er het schitteren-
de poppenhuis, tevens meegroei-
meubel met een bijbehorende film. 
Sabrina heeft al veel tentoonstellin-
gen op haar naam staan. Dordrecht, 
Eindhoven, waaronder de Gradua-
tionshow tijdens de Dutch Design 
week. Enkele jaren Milaan op de 
Salone del Mobile. Vorig jaar zijn er 
boeien van Sabrina naar New York 
gegaan.
Lotte de Raadt met haar schitteren-
de karaffen van glas en keramiek.
Jetske Visser met een fragiel servies 
gemaakt van paraffine. Afgelopen 
oktober was Jetske hiermee te zien 
in Avro Kunstuur tijdens de Gradua-
tionshow in Eindhoven.
Henny Woud met schilderijen in olie-
verf, waarbij tevens portretten op 
houten panelen van 2.5 meter bij 2.5 
meter te zien zijn. Deze portretten 
waren van 2008 tot 2011 te zien op 
het Museumplein in Amsterdam. Zij 
vormden toen samen met de beel-
den van de bouw van Sabrina Woud 
het ‘geZicht op de bouw’. De wand 
vormde de afscheiding tussen de 
bouw van het Stedelijk Museum en 
de Van Baerlestraat. Vanaf de straat 

had men ook via de openingen in de 
wand ‘Het geZicht Op De Bouw’.

De komende weken zijn er ook en-
kele schilderijen van Henny Woud 
te zien in de etalage van Keers Mo-
de in Mijdrecht in verband met de 
tentoonstelling aldaar. Eind van de 
maand, 26 juni tot 1 juli is er een ex-
positie van Henny Woud en Sabrina 
Koning-Woud op de zomertentoon-
stelling in het Regthuys in Nieuw-
koop, ook daar bent u van harte 
welkom. Ook waren op de genoem-
de tentoonstellingen oud-medestu-
denten en vriendinnen: Jetske Vis-
ser en Lotte de Raadt. Jetske Viser 
ziet u hier met een fragiel servies 
gemaakt van paraffine, dit is een 
soort was. Lotte de Raadt met karaf-
fen van glas en kermiek

We vinden het een eer dat we van al 
deze mensen hun werk aan u hier 
in Waveveen mogen laten zien. Hier 
aan de wand ziet u portretten welke 
van 2008 tot 2011, bijna drie jaar te 
zien zijn geweest op het museum-
plein in Amsterdam. Daar heb ik sa-
men met Sabrina een 20 meter lan-
ge kunstwand ‘het gezicht op de 
bouw’ gemaakt. Deze wand was de 
afscheiding tussen de bouw van het 
Stedelijk Museum en de straat. Door 
deze wand kreeg men ook vanaf de 
straat het ‘Gezicht op de bouw’

Als u achter de deur de trap op loopt 
naar boven kunt u ook werk van mij 
bekijken. De komende weken zijn 
ook een aantal van mijn schilderij-
en tentoongesteld in de etalage van 
Keers Mode in Mijdrecht. Einde van 
de maand, van 26 juni tot 1 juli ex-
poseer ik samen met Sabrina op de 
zomertentoonstelling in het Reg-
thuys in Nieuwkoop, ook daar bent 
u allemaal van harte welkom.

Om deze feestelijke opening te vie-
ren gaan we nu nogmaals luisteren 
naar Claertje en Bart op de cello. Na 
het optreden wil ik u graag uitnodi-
gen voor een glas wijn en verklaar 
ik het atelier en deze tentoonstel-
ling voor geopend. Bedankt voor uw 
aandacht en veel plezier.

Maak kennis met 
natuurlijke huidverjonging!
Mijdrecht - Aan de Genieweg 8 
in Mijdrecht is een uniek instituut 
voor totale huidverbetering en ad-
vies gevestigd: Instituut Périne, Total 
Skin Improvement & Advice. Dit in-
stituut heeft zich in de afgelopen 20 
jaar gaandeweg steeds meer toege-
legd op de innovaties van huidver-
betering en anti-ageing. Een voor-
aanstaand bedrijf, waar elke speci-
alist een afgeronde vakopleiding als 
basis heeft, aangevuld met enke-
le specialisaties en enige jaren er-
varing. 

Specialist in anti-ageing:
Pascaud Experience Instituut
Instituut Périne behoort tot de 8 ge-
selecteerde, gecertificeerde Pas-
caud Experience Instituten in Ne-
derland. Een Pascaud Experience 
Instituut is een instituut dat met Pas-
caud werkt, de complete produc-

trange en alle behandelingen uit-
voert met de daarbijbehorende ap-
paratuur. Daarmee voldoen ze aan 
de strenge eisen die Pascaud stelt 
op het gebied van vakbekwaamheid 
en professionaliteit.
De Experience Instituten geven ook 
de specifieke Experience Treatment, 
een behandeling die alleen door een 
Experience Instituut wordt gegeven. 
Bij Pascaud gaat het om het meest 
innovatieve anti-ageing programma 
van dit moment. Het vult de ruimte 
tussen huidverzorging en kliniek. U 
kunt hierbij denken aan Mesothera-
pie, Pascaudlite Soft Laser (voor lif-
ting en versteviging), BioSkinJetting 
(natuurlijke rimpelcorrectie) en LED 
therapie. De huid verbetert zonder 
inspuitingen of ingrepen. Een strak-
kere huid, een verbeterde huidcon-
ditie en een jeugdige uitstraling zijn 
de opmerkelijke resultaten.

14 juni kennismaking
Op donderdag 14 juni a.s. komt een 
specialist van Pascaud naar Insti-
tuut Périne. U kunt dan voor een ge-
reduceerd tarief kennismaken met 
een korte Meso en Pascaudlite Soft 
laserbehandeling. De Pascaudlite 
Soft laser is een niet-invasieve la-
sertechniek, ook wel koudlaser ge-
noemd. Deze vorm van fotothera-
pie is pijnloos, veilig en zorgt voor 
een beter functioneren van cellen, 
waardoor een liftend en verstevi-
gend effect op de huid ontstaat. De 
Mesotherapie behandeling is geba-
seerd op het toedienen van werkza-
me stoffen met micro injecties, juist 
daar waar ze nodig zijn, op zo’n 1 
tot 2 mm. diepte in de huid. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van een 
computergestuurd Meso ‘pistool’, 
waardoor de behandeling snel en 
vrijwel pijnloos is. Het cocktail is bi-

ologisch afbreekbaar en mag zeker 
niet vergeleken worden met rimpel-
vulmiddelen. 
Voor reserveringen in informatie 
kunt u contact opnemen met Insti-
tuut Périne. Zij zijn gevestigd aan 
de Genieweg 8 in Mijdrecht, tel. 
(0297)273121. Op de overzichtelij-
ke website vindt u overige informa-
tie www.perine.nl - info@perine.nl . 
Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

Karin van Dierendonck verruilt 
bloemenwinkel voor sfeervol atelier

bruiloften. Maar ook voor een leuk 
bloemetje op tafel kun je dus van-
af nu altijd binnenstappen. “Het ritje 
met de auto door de polder is alleen 
al de moeite waard. Veel mensen 
die al jaren in Mijdrecht of Uithoorn 
wonen zijn verbaasd als ze voor het 
eerst op de Tuinderslaan komen. 
Niemand verwacht het hier: zo’n 
heerlijke, rustige plek. Maar ook op 
de fiets is het leuk om even langs te 
rijden, heerlijk langs de Kerkvaart of 
over de Tweede Bedijking. Al is het 
maar voor een bosje van de mooi-
ste Gerbera’s van ons land, die ook 
hier in de straat gekweekt worden”. 
Het einde van de winkel is ook een 
nieuwe start: je kunt bellen met de 
speciale bloemenlijn: 0653634333. 
Bloemen worden in De Ronde Ve-
nen en Uithoorn dezelfde dag nog 
bezorgd. 
Het bloemenatelier van Karin van 
Dierendonck is dagelijks geopend 
van 9.00 tot 12.00 uur en op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
ook van 13.30 tot 15.00 uur. www.
vandierendonck.nl .
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Diamant aan de Amstel
Wilnis - Het lijkt wel of alle flonke-
rende (huwelijks)juweeltjes tegelijk 
willen stralen in De Ronde Venen. 
Dat is hun goed recht, maar soms 
kunnen wij als krant door omstan-
digheden niet bij elk jubileumhu-
welijk ons gezicht laten zien. Maar 
weest u ervan overtuigd dat on-
ze felicitaties er niet minder door 
zijn (fam. Van der Veer-van Duin, 
Mijdrecht!). Op dinsdag 29 mei jl. 
was het wederom diamant, nu met 
het huwelijk van Cor van der Kraan 
en zijn Adriana Lam. Zij wonen in 
een mooi klassiek aandoend huis 
aan de Amstelkade in Wilnis. Het 
is onderdeel van het land waar de 
prachtig gerestaureerde (woon)
boerderij ‘Amstel Zicht’ op staat, 
dat tevens een gemeentelijk monu-
ment is. In vroeger dagen een van 
vader op zoon overgegaan (h)echt 
boerenbedrijf met talloze melkkoei-
en. Daar groeide Cornelis Adrianus 
van der Kraan op en trad in de voet-
sporen van zijn vader in het boe-
renbedrijf. Die had het op zijn beurt 
weer overgenomen van diens va-
der, enz. Kortom, Cor is er geboren 
op 10 maart 1927 en sindsdien nog 
steeds getogen. Hij heeft al twin-
tig jaar geleden zijn werk als agra-
riër aan de wilgen gehangen en ge-
niet sindsdien met volle teugen van 
zijn hedendaagse vrije tijd. Dat doet 
hij samen met Adriana Annetje Lam, 
geboren op 21 juli 1928 in Nieuw-
veen. Zij heeft in haar werkzame le-
ven haar beste krachten gegeven 
aan het boerenbedrijf. Samen met 
Cor en andere familieleden deed zij 
dat meer dan 40 jaar. Dat was toen 
op de boerderij op nr. 49 wat nu het 

gemeentelijk monument is. Daar is 
drie en een half jaar restauratie aan 
voorafgegaan. Oorspronkelijk is de 
boerderij meer dan 100 jaar oud. 
Schoonzoon Jacob de Wildt en zijn 
echtgenote Teuni, de dochter van 
Cor en Adriana, bewonen en onder-
houden nu de boerderij. Jacob stop-
te met het werk in 2003. Tot aan die 
tijd was hij 28 jaar boer en werk-
zaam in een maatschap met Cor die 
met Adriana inmiddels 22 jaar in de 
huidige woning op 100 meter af-
stand naast de boerderij woont. “Wij 
hebben toen gewoon van huis ge-
ruild. Dit is wat kleiner en makke-
lijker in onderhoud. Handig als je 
wat ouder wordt”, laat Cor met een 
glimlach weten. Hij weet met Adria-
na wat werken is. Naast het werk op 
het boerenbedrijf heeft hij zich 58 
jaar lang ingezet voor het kerken-
werk in Noorden. En Adriana? “Mijn 
werk was ook mijn hobby, mag je 
gerust in de krant zetten”, geeft zij 
olijk aan.

Bruiloft op bruiloft
Het paar trouwde op 29 mei 1952 
in Nieuwveen en voor de Christelijk 
Gereformeerde kerk in Nieuwkoop. 
Uit het huwelijk werden drie doch-
ters geboren van wie Teuni er een 
is. Inmiddels zijn er zeven kleinkin-
deren. Adriana heeft twee zusters, 
Annie en Cornelia. Annie is 62 jaar 
getrouwd geweest. Als haar echt-
genoot nog had geleefd zouden zij 
afgelopen week 65 jaar getrouwd 
zijn geweest. Tijdens de huwelijks-
receptie van Annie leerden Cor en 
Adriana elkaar kennen. Zij hebben 
ter gelegenheid van hun huwelijks-

jubileum een feestje thuis gegeven 
voor familie, vrienden en buren. Ook 
al omdat Cor wat slecht ter been 
is maar verder wel in redelijk goe-
de conditie. Ach, aan enig ongemak 
wat de ouderdom met zich mee-
brengt ontkom je soms niet. Adria-
na is (nog) goed ter been en oogt 
als een krasse vrolijke vrouw. Sa-
men rooien ze het wel.

Wethouder en locoburgemeester 
David Moolenburgh kwam het paar 
persoonlijk en namens de gemeen-
te feliciteren. Hij bracht traditiege-
trouw het boek ‘De Plassen’ als ca-
deautje mee dat meteen werd inge-
keken. Hij onderhield zich op ont-
spannen en plezierige wijze met 
de familie. Dat blijkt hem goed af 
te gaan. Trots was het echtpaar 
op de felicitatiebrief van Hare Ma-
jesteit Koningin Beatrix en die van 
de Commissaris der Koningin Roel 
Robbertsen.
Vrijdag 1 juni was het wederom 
feest in de familie. Eigenlijk een her-
haling van zetten want wéér werd er 
‘aan huis’ in een daartoe opgezet-
te feesttent een bruiloft gevierd: te 
weten die van de kleinzoon, name-
lijk de zoon van Jacob en Teuni, met 
zijn aanstaande. Het leven gaat ver-
der…
Bruidspaar, namens de Nieuwe 
Meerbode nogmaals van harte ge-
feliciteerd met dit diamanten huwe-
lijk. Gezien de prachtige en rustige 
omgeving waar u woont kan je daar 
met plezier (nog) ouder worden. 
Dus ook even met een schuin oogje 
kijken naar het briljantje (65 jaar)?... 
Dan zijn wij er graag weer bij!

Kans behoud Schanskerk minimaal

Gemeentebestuur neemt 
kerktorens niet meer over
Uithoorn - Het college van Burge-
meester en Wethouders geeft in een 
voorstel aan de gemeenteraad aan 
te verwachten dat de door de raad 
vastgestelde kaders (moties) ten 
aanzien van het gebied ‘de Schans-
kerk’ niet zullen leiden tot de ge-
wenste investeringen in het behoud 
van het cultuurhistorisch waarde-
vol erfgoed en de huidige impasse 
wordt voortgezet.

Daarom wil het college aanvullende 
stedenbouwkundige verkenningen 
laten uitvoeren naar de mogelijkhe-
den van het gebied. Voorts stelt het 
college de gemeenteraad voor om 
geen gebruik te maken van het aan-
bod van het parochiebestuur om de 
torens van de Schanskerk in de hui-
dige staat over te nemen. 

Moties
In 2009 heeft de gemeenteraad be-
sloten om zich in te spannen om de-
len van het kerkgebouw voor Uit-
hoorn te behouden vanwege het 
beeldbepalende karakter. Dat voor-
nemen heeft de raad uitgesproken 
in vier moties. 
Het college is meteen hierna ge-
start met de uitwerking van deze 
opdracht met als doel gezamenlijk 
met het bisdom en het parochiebe-
stuur overeenstemming te bereiken 
over een herontwikkeling van het 
Schansgebied met de daarop gesi-

tueerde kerkelijke gebouwen. Be-
langrijk uitgangspunt hierbij was 
het zoveel mogelijk behouden van 
het culturele erfgoed. Daarbij zijn 
diverse voorstellen aan het bisdom 
gedaan, maar dit heeft tot op heden 
niet geleid tot succes.
De Schanskerk is eigendom van 
het parochiebestuur. Daarmee is en 
blijft zij verantwoordelijk voor zowel 
het onderhoud als de toekomst van 
het gebouw. 

Staat van het gebouw
Uit recente onderzoeken naar de 
staat van de fundering van de 
Schanskerk is gebleken dat de vol-
ledige fundering vernieuwd moet 
worden onder zowel het gebouw als 
de torens. Bouwkundig onderzoek 
heeft aangetoond dat grootschalige 
restauratie noodzakelijk is. Uit een 
periodieke controle van de Schans-
kerk (eind april) is gebleken dat het 
verval zodanig is toegenomen dat 
op korte termijn een besluit over de 
toekomst van de Schanskerk moet 
worden genomen. Op 10 mei heeft 
de burgemeester moeten beslui-
ten direct een aantal maatregelen te 
treffen om schade en ongevallen te 
voorkomen.

Brief parochiebestuur
De kosten voor restauratie van de 
kerk inclusief de torens werden in 
februari 2012 geraamd op minimaal 

4,4 miljoen euro. Daarop hebben het 
bisdom Haarlem en het bestuur van 
de Rooms Katholieke Parochie Em-
maüs de gemeente bij brief laten 
weten dat de parochie niet in staat 
is om de herstelkosten op te bren-
gen. In dezelfde brief zijn de kerkto-
rens in de huidige staat aan de ge-
meente aangeboden. Bisdom en pa-
rochiebestuur hebben gevraagd om 
een gemeentelijke reactie vóór 30 
juni 2012.

Conclusies
Het college concludeert dat zij er, 
ondanks haar inspanningen binnen 
de huidige kaders (moties) niet in 
is geslaagd om de herontwikkeling 
van het Schansgebied met daar-
op de kerkelijke gebouwen van de 
grond te krijgen en er geen partij-
en zijn gevonden die willen inves-
teren in het gebied en de kerkelijke 
gebouwen. Dit zal er hoogstwaar-
schijnlijk toe leiden dat de bestaan-
de impasse zal voortduren en de 
kerk verder zal verpauperen. Daar-
om wil het college aanvullende ste-
denbouwkundige verkenningen la-
ten uitvoeren naar de mogelijkhe-
den van het gebied.

De financiële consequenties van de 
restauratie en instandhouding van 
de kerktorens zijn van dien aard 
dat het college de raad voorstelt de 
kerktorens niet over te nemen. 

Schoolreisje rondom lustrum basisschool De Kajuit
Mijdrecht - Dit jaar viert O.B.S. De 
Kajuit haar 25-jarig bestaan. Eind 
juni zal dit gedurende drie dagen 
groots gevierd worden op en rond-
om de school. Ook het schoolreis-
je staat dit jaar in het teken van het 
lustrum. Traditiegetrouw gaan de 
onder-, midden- en bovenbouw na-
melijk altijd op schoolreis naar ver-
schillende locaties. Maar vanwe-
ge het lustrumfeest is daar dit jaar 
een uitzondering op gemaakt. En 
zo stapten op donderdag 24 mei 
alle leerlingen van De Kajuit in de 
bus op weg naar het schoolreis-
je van hun leven, op naar de Efte-
ling! Tijdens een zonovergoten dag 

genoten de kinderen intens van al-
le prachtige attracties die de Efte-
ling rijk is. Van Sprookjesbos tot Py-
thon, geen attractie werd overgesla-
gen. Op deze warme dag was na-
tuurlijk vooral de Piranha favoriet! 
Ook de nieuwe show Ravelijn was 
een groot succes en werd ademloos 
bekeken door de kinderen. Voordat 
alle leerlingen weer moe maar vol-
daan huiswaarts keerden, kregen 
ze nog een lekker koud drankje en 
voedzame koek, gesponsord door 
Beautystiliste Amber: www.beau-
tystilste.nl. Een onvergetelijke dag 
voor alle kinderen en een geslaagde 
aftrap van het 25-jarig lustrumfeest!



Wilnis - Een mix van meisjes uit 
verschillende F-teams nam afgelo-
pen zaterdag deel aan het prestigi-
euze toernooi van Eldenia uit Arn-
hem. De meiden moesten eerst de 
poulefase overleven en daarna nog 
de kruisfinale, alvorens er om de 
cup met de grote oren kon worden 
gestreden. In de poule eindigden ze 
na een overwinning en twee gelijke 
spelen op de tweede plaats.
Daarna moesten ze in de kruisfinale 
tegen Buitenveldert, de grootste da-
mes- en meisjesvereniging van Ne-
derland, die ook met een uitstekend 
team naar Arnhem was afgereisd. 
Na een bloedstollende wedstrijd 
wist CSW deze sterke tegenstander 
met 1-0 te verslaan en wachtte in de 
finale thuisploeg Eldenia op ze. On-
danks een behoorlijk overwicht en 
twee schoten tegen de paal lukte 
het toch niet om binnen 15 minuten 
te scoren en moesten strafschop-
pen de beslissing brengen. Helaas 
moest CSW daarbij de eer aan de 
tegenstander laten. Daarvoor had 
CSW zich nota bene wel de sterkste 
getoond bij de strafschoppenwed-

strijd, waarin keepster Noah Vier-
gever uitgroeide tot de held van de 
dag door de bal een paar keer on-
navolgbaar uit de hoek te halen. 
Al met al was het een mooie sei-
zoensafsluiting, waarin de jongste 
CSW jeugd aantoonde op het aller-

hoogste niveau heel goed mee te 
kunnen komen. Het komende sei-
zoen komt CSW bij de jongste meis-
jes jeugd uit met 4 F teams en er 
zijn op elk niveau nog wel een paar 
plekjes over. Aanmelding via de 
website CSWilnis.nl .

Mijdrecht - Ook dit jaar was hij er 
voor de tweede keer weer bij maar 
nu met een nieuwe uitdaging. In 
2010 rende Rene Millenaar nog van 
Parijs naar Rotterdam (520km), dit 
jaar was de RoParun voor het eerst 
vanuit Hamburg naar Rotterdam, 
40 km verder dan Parijs. De RoPa-
run is een loopevenement van 520 
km (route Parijs) en 560 km (route 
Hamburg) waarbij mensen, in team-
verband, een sportieve prestatie le-
veren om op die manier geld op te 
halen, voor het doel het leven dra-
gelijk te maken voor mensen met 
kanker.
De RoParun is topsport en team-
sport. Met acht lopers leggen zij de 
afstand af van 560 km. De lopers 
staan er niet alleen voor: twee fiet-
sers begeleiden hun, wijzen de weg, 
schermen de loper af van het ver-
keer en supporten volop. Je moet 
bedenken dat het lopen op een 
openbare weg gebeurt waarbij er 
niks afgezet is. Verder bestaat het 
team uit twee masseurs, teamleden 
die de catering verzorgen en twee 
chauffeurs. Een volgautochauffeur 
en een teamcaptain. Ook hun in-
zet is absoluut vereist tijdens de-
ze sportieve uitdaging. Deze zwa-

re prestatie levert het team met veel 
enthousiasme en plezier. Het team 
bestaat uit 25 personen. De voor-
naamste reden om mee te doen is 
te zorgen voor een zo hoog moge-
lijke opbrengst voor de goede doe-
len van de RoParun stichting. Dit 
jaar steunt de RoParun stichting ook 
Stichting Haarwensen in Mijdrecht.
• Bijdrage van 194.000 euro (maxi-
maal) voor 2 pruiken per week voor 
een heel jaar (104 pruiken) en om 
100 pruiken op voorraad te kunnen 
nemen.

Ervaring
Ook dit jaar was het weer een hele 
bijzondere ervaring voor Rene. 
Rene nam deel met het team Flora-
Holland team097 als loper. Dit team 
mocht samen met nog 49 ervaren 
teams de route Hamburg/Rotter-
dam voor het eerst hardlopen.
Dit was spannend omdat de rou-
te nog niet van te voren gelopen 
is, liepen zij op onbekend terrein 
en moesten zij vertrouwen op goe-
de kaartlezers op de fiets. Extra bij-
zonder dit jaar was boerin Muller, 
die net haar man verloren heeft aan 
kanker, haar boerderij beschikbaar 
stelde voor een verfrissende dou-

che. Dat was met het warme weer 
meer dan welkom en vrij uniek voor 
de RoParun. In het team liep ook 
de blinde John Stoop mee om zijn 
droomwens te vervullen: meedoen 
aan de RoParun.
Voor Rene die zich helemaal kan 
vinden in de slogan van de RoPa: 
‘Leven toevoegen aan de dagen, 
waar geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven’ 
was dit ook weer een kroon op zijn 
vele sportieve prestaties voor het 
goede doel. 
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Jongens Argon E4 sluiten 
het seizoen sportief af
Mijdrecht - Alhoewel het selec-
tie team E4 van Argon klaar is met 
de KNVB competitie, had het team 
toch nog genoeg energie over voor 
een sportieve activiteit. Bij Polder-
sport op de Boterdijk werd inten-
sief gesprongen, geklauterd, getok-

keld en in het water gesprongen. 
Na de intensieve middag mochten 
de jongens nog buikglijden met aan 
het einde van de baan als cadeau-
tje een sloot.
Na het douchen werd de dag afge-
sloten met een overheerlijke bbq bij 

een van de kinderen thuis. Tussen 
het bbq’en door konden de kinderen 
het niet laten om de laatste energie 
eruit te voetballen op het nabijgele-
gen veldje.
Nog 1 toernooi te gaan in Vlodrop 
en dan is het voetbalvakantie.

26ste internationaal jeugd-
toernooi Hertha geslaagd
Vinkeveen - Het was weer een 
drukte van belang op de Hertha vel-
den. Voor de 26ste keer werd daar 
een internationaal Jeugdtoernooi 
gehouden met deelnemers uit Zwe-
den, Engeland, Duitsland en natuur-
lijk Hertha zelf. Daarnaast was er 
voor de eerste keer ook een toer-
nooi voor de meisjes. Het trainings-
veld was omgetoverd tot een cam-
ping en alle gasten verbleven daar 
gedurende het gehele toernooi. Vrij-
dagavond kwamen zij aan en maan-
dagmorgen vertrokken de laatste, 
moe, maar zeer tevreden terug naar 
huis. Verschillende gasten waren al 
eerder te gast en ook bij het weg-
gaan werden al meteen weer af-
spraken gemaakt ivoor het volgend 
jaar. Duidelijk een blijk van waarde-
ring voor de organisatie en ook een 

teken dat alles weer piekfijn voor el-
kaar was geweest. Bii de prijsuitrei-
king bedankte Harry van Genderen 
terecht alle medewerkers, van de 
nachtwachten en teambegeleiders, 
tot aan de EHBO en alle mensen 
die voor de innerlijke mens hadden 
gezorgd. Want bedenk wel, er wa-
ren zo’n 250 magen te vullen, van-
af het ontbijt en het lunchpakket tot 
aan het avondeten. Dat bestond vrij-
dag uit soep met hotdogs, zaterdag 
een barbecue en zondag een Chi-
nese maaltijd.

Gok
Omdat de gasten niets hoeven te 
betalen is het voor Hertha altijd 
weer een gok hoe het er financi-
eel uit komt, maar ook dit jaar lukte 
het weer. Mede door de gulle gaven 

van de Rondeveense middenstand, 
die prijzen beschikbaar had gesteld 
voor de loterij en doordat het eten 
praktisch geheel betaald werd door 
de twee grote supermarkten van 
Vinkeveen kon de begroting slui-
tend worden afgesloten. Sportief 
was het weer een goed spektakel en 
bij de Meisjes ging de wisselbeker 
naar Tus Hiltrup uit Duitsland, terwijl 
de sportiviteitspijs naar Hertha ging. 
Bij de jongens ging de finale tus-
sen Wacker Mecklenburg en Wis-
bech St. Mary (winnaar van het laat-
ste toernooi) en dit keer was Wac-
ker Mecklenburg de sterkste en hier 
ging de sportiviteitsprijs naar Wis-
bech St. Mary. Al met al kan Hertha 
terugzien op een geslaagd toernooi 
en kunnen de plannen voor volgend 
jaar weer gemaakt worden.

Rene Millenaar uit Mijdrecht 
liep RoParun 2012

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 8 juni 
is er prijsklaverjassen om fraaie prij-
zen voor iedereen in Café de Merel. 
U dient aanwezig te zijn om 20.00 
uur en uiterlijk om 20.15 wordt ge-
start met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er zullen viermaal zestien 
giffies gespeeld worden, de pun-

ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er deze avond een grote tom-
bola.
De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond:
1. Wim Hofstaetter 6777 pt.
2. Ed Valk 6730 pt.

3. Pleun Vis 6686 pt.
4. Dorus v.d. Meer 6669 pt.
5. Cock Meijer 6532 pt.
De poedelprijs was voor Dirk van 
Nieuwkerk met 5497 punten. 

De volgende data is er ook prijskla-
verjassen tot aan de vakanties, dus 
8 en 22 juni en 6 juli.
Café de Merel kunt u vinden aan 
Arkenpark Mur43. Tel. 0297-263562.

E-selectie van Argon in Vlodrop
Mijdrecht - De E-selectie van Ar-
gon, bestaande uit ongeveer 36 
spelers, heeft afgelopen zaterdag 2 
juni weer meegedaan met het jaar-
lijkse internationale voetbaltoernooi 
in Vlodrop in Limburg.

Dit uitstekend georganiseerde toer-
nooi en de prima voorbereiding door 
trainers, leiders en ouders van de 
E-selectie, zorgen er elk jaar weer 
voor dat dit een geweldige ervaring 
is voor spelers en begeleiders.
Zeker ook omdat er gebruik kon 

worden gemaakt van de enige ech-
te Argon-bus van Zondag 1 en er 
elk jaar -dus ook deze keer- werd 
overnacht in een scoutinggebouw in 
de buurt.
Om - na een paar uurtjes slaap - de 
volgende dag een duik te nemen in 
het zwembad, gevolgd door een be-
zoekje aan de MacDonalds.
Dit onvergetelijke weekend was na-
tuurlijk niet mogelijk zonder spon-
sors, te weten:
HEMA Mijdrecht, Kingsalmarkt 
Amstelveen (Cartouche), ERON, 

Van Walraven, Dirk Stam IJzerwa-
ren, Rabo Dichtbijfonds, Van den 
Bos de Fruitspecialisten, Wintours, 
Intersport DUO, Verhuisservice 
van Groen, Neven Installatiebedrijf, 
Coen Hagendoorn Bouw BV, Ger 
Jansen Schoonmaakbedrijf, Stu-
kadoorsbedrijf Valkhof, Kooreman 
Sponsoring, All-in Makelaardij BV, 
Nuisker Vastgoed BV, ERA Ketel 
Makelaardij, Koophuis Makelaardij, 
Argon De Lijnkijkers, Argon De Club 
van 100 en in het bijzonder: Erik van 
Leeuwen.

Groep 4b Sint Jozefschool 
haalt sportiviteitsprijs binnen
Aalsmeer - Vinkeveen - Van 29 
mei tot en met 1 juni werd de Vin-
keveense avondvierdaagse gelopen.
De leerlingen van de Sint Jozef-
school hebben hier met veel plezier 
aan meegedaan. Ze zijn vol goede 
moed op dinsdag gestart. De or-
ganisatie had leuke routes uitgezet 
voor de vier avonden. 

De donderdag was iets minder 
doordat de weergoden roet in het 
wandelweer gooiden, het regende 
best hard. De wandelaars lieten zich 
echter niet uit de wandelschoenen 
slaan en liepen toch de route. Op de 
laatste avond was het gelukkig weer 
prima wandelweer en de organisatie 
had nog een verrassing in petto voor 

de Sint Jozefschool. Zoals ieder jaar 
wordt er een sportiviteitprijs uitge-
reikt aan de klas met procentueel de 
meeste inschrijvingen en voor het 
tweede jaar op rij is deze prijs naar 
de Sint Jozefschool gegaan. Groep 
4b: hartelijk gefeliciteerd, jullie heb-
ben deze prijs voor de school bin-
nengehaald.

CSW-meisjes sluiten 
seizoen op hoog niveau af



Regio - Op zondag 3 juni jl. werd 
al weer voor de 35e maal de Dor-
pentocht verreden. De weersom-
standigheden waren niet al te best, 
het regende bijna contnu en daar-
om hebben dit jaar minder mensen 
deelgenomen aan de jubileumeditie 
van de bekendste recreatieve fiets-
tocht uit deze regio. Op de route 
van 55 kilometer (en die van de 35 
km) konden de deelnemers op maar 
liefst acht verschillende startplaat-
sen een deelnemerskaart met rou-
tebeschrijving kopen. De opbrengst 
van de dag was zoals gebruikelijk 
voor een Goed Doel. Dit jaar Stich-
ting Haarwensen. Deze organisatie 
schenkt pruiken, gemaakt van echt 
haar, aan kinderen die door medi-
sche behandelingen of door een 
ernstige haarziekte hun eigen haar 
zijn verloren. Voor deze pruiken ge-
bruikt de Stichting vele afgeknipte 
vlechten en staarten van kinderen 
en volwassenen die met veel lief-
de een flink stuk van hun haar heb-
ben willen afstaan. Stichting Haar-
wensen werd deze dag dubbel ge-
holpen. Hoogtepunt 1: De 12 jarige 
Daphne Molleman uit Amstelveen 
liet onder grote publicitaire belang-
stelling haar vlechten van meer dan 
25 centimeter afknippen om vervol-
gens aan Stichting Haarwensen te 
schenken. Omdat dit van te voren bij 
het bestuur bekend was, had Stich-
ting Dorpentocht Kapsalon Hairiette 
uit Middenhoven gevraagd om deze 
leuke klus te klaren. Om 12.00 uur 
precies zette kapster Mariette Lur-
vink de schaar in de vlechten van 
Daphne.

35 ste keer
Wat deze jubileumversie van de 35e 
Dorpentocht ook nog meer bijzon-
der maakte was Hoogtepunt 2: de 
deelname van de heer Teun van den 
Oever. Deze Amstelvener is 81 jaar 
oud en gelukkig nog goed en ge-
zond en hij heeft dit jaar voor de 35e 
keer de Dorpentocht gefietst. Hij 
heeft alle tochten meegefietst en er 
van genoten, alle herinneringen en 
routes bewaard. Door weer en wind 
heeft hij altijd de 55 km afgelegd. 
Dit jaar werd hij vergezeld door fa-
milieleden in verband met zijn 35e 
Dorpentocht. Het bestuur van Stich-

ting Dorpentocht heeft dit niet on-
gemerkt voorbij laten gaan en bij 
de laatste stempelpost overhandig-
de de ene jubilaris, de voorzitter van 
het bestuur van de Stichting Dor-
pentocht de heer M. de Knegt de 
andere jubilaris, de heer Van den 
Oever een enorme bos bloemen en 
een certificaat. Al met al twee heel 
bijzondere gebeurtenissen op deze 
jubileumfietstocht. 

Jubileum
En Dorpentocht zal Dorpentocht 
niet zijn als er geen bijzondere aan-
dacht besteed werd aan de jubile-
umtocht. Dus had het bestuur de-

ze keer een prijsvraag in het teken 
van fietsen opgesteld. Er moesten 
in totaal zeven vragen worden be-
antwoord. Zes ervan hadden be-
trekking op de grote professione-
le wielerronden, zoals de Tour de 
France. De laatste vraag moest het 
verschil maken en de winnaar ople-
veren; aan de 35 edities van de Dor-
pentocht hebben in ALLE 35 editie 
in totaal 82.270 betalende fietsers 
deelgenomen. Winnaar wordt voor 
10 juni op de website geplaatst en 
contact mee opgenomen. Hij of zij 
mag van Stichting Dorpentocht een 
nieuwe fiets ter waarde van 250,- 
uitzoeken. Alle goede antwoorden 
van de prijsvraag zijn te vinden op 
de website www.dorpentocht.nl. 
Over de uitslag wordt niet gecor-
respondeerd. Naast de prijsvraag 
waarbij maar één iemand kon win-

nen had Stichting Dorpentocht ook 
gedacht aan alle andere fietsers. 
Want wie jarig is, deelt uit. Dus el-
ke deelnemer die een startkaart kon 
laten zien, ontving een zadelhoes; 
fraai uitgevoerd in ‘dorpentocht-
oranje’ met witte opdruk van het lo-
go en de naam van de Dorpentocht. 
Zo is elke jubileumjaar een bijzon-
der jaar voor de trouwe fietsers van 
de Dorpentocht. 

Erg nat
De deelnemers aan de 35e versie 
van de Dorpentocht hebben een 
natte, maar geweldige dag achter 
de rug. De startposten van de Dor-
pentocht waren dit jaar in Aalsmeer, 
Amstelveen, Amsterdam-Sloten, 
Amsterdamse Bos, Badhoevedorp, 
Oude Meer en Uithoorn. 
De deelnemers hadden gehoor ge-
geven aan de persoonlijke uitnodi-
ging die in mei bij hen op de deur-
mat was gevallen. De organisatie 
had hiervoor ruim 4.500 folders met 
aankondiging van deze intussen 
overbekende fietstocht verspreid. 
Iedereen die op de dag van de tocht 
zijn/haar naam en adres bij de orga-
nisatie achterlaat mag het volgende 
jaar op zo’n persoonlijke uitnodiging 
rekenen. 

De organisatie van de Dorpentocht 
bedankt alle 50 vrijwilligers die 

op de één of andere manier heb-
ben geholpen om deze recreatieve 
fietstocht te doen slagen. Maar de 
grootste dank gaat uit naar de vele 
fietsers die deze tocht gefietst heb-
ben. Want alleen dankzij hen was 
het mogelijk om zo’n dag te organi-
seren. Daarnaast is het bestuur van 
Dorpentocht veel dank verschul-
digd aan autobedrijf Keizer, auto-
schadebedrijf Van den Berg en bad-
kamerspecialist Floor van Spen-
gen die geheel belangeloos een au-
to met brandstof hiervoor beschik-
baar stelden.
Omdat het deelnemersaantal was 
blijven steken op 350 heeft het be-
stuur besloten, hetgeen nog nooit 
is gebeurd in het 35 jarig bestaan, 
om volgend jaar nogmaals te rijden 
voor het zelfde goede doel: Stichting 
Haarwensen. Symbolisch heeft M. 
de Knegt, voorzitter van de Stichting 
Dorpentocht, een bedrag van 1 euro 
per deelnemer toegezegd aan Patri-
cia Burggraaf van Stichting Haar-
wensen. Natuurlijk met de hoop dat 
ze volgend jaar een tocht hebben 
waar ze een veel groter bedrag bij 
elkaar gaan fietsen.
Kortom, het was en fietstocht met 2 
hoogtepunten en veel regen, maar 
de deelnemers zullen met veel ple-
zier terugkijken op de mooie route. 
De volgende, 36e, dorpentocht is op 
zondag 2 juni 2013. Zet deze datum 
dus alvast in uw agenda Het be-
stuur van stichting Dorpentocht ziet 
u graag terug.
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Vinkeveen - Vorige week moch-
ten de leerlingen van basisschool 
de Schakel zich weer uitleven op de 
sportvelden van De Vinken en Hert-
ha tijdens de jaarlijkse sportdag. 
Het was een prachtige zonnige dag 
die in het teken stond van de Scha-
kel Olympics. Meester Hergo open-
de de spelen met het binnenbren-
gen van het ‘Olympisch vuur’. Alle 
kinderen konden zich laten sponso-
ren voor bepaalde onderdelen. Met 
het bedrag dat hiermee opgehaald 
is wordt er een nieuw speeltoestel 
voor op het (nieuwe) schoolplein 
aangeschaft. Voor de kleutergroe-
pen was er een parcours uitgezet op 

het veld van De Vinken. Daar moch-
ten ze onder andere blikkengooi-
en, voetballen, zaklopen, een rond-
je rennen en korfschieten. Voor de 
groepen 3 tot en met 8 was het par-
cours weer wat zwaarder. Met na-
me de prestatieloop was best ver-
moeiend. Vanwege het warme weer 
was deze wel ingekort. Ook de an-
dere onderdelen zoals doelschieten, 
hoogspringen, kogelstoten en hoc-
keyen werden vol enthousiasme ge-
daan.
Alle kinderen kregen tussendoor 
te drinken en een appel. De school 
dankt De Vinken en Hertha weder-
om voor hun gastvrijheid.

Zonnige sportdag de Schakel

Sportdag De Fontein 
eindigt met sponsorloop
Mijdrecht - De kinderen van basis-
school De Fontein hebben woens-
dag 30 mei genoten van een zon-
overgoten Piraten-sportdag. Op het 
veld van korfbalvereniging Atlantis 
waren verschillende sportieve ac-
tiviteiten mogelijk, waar de kinde-
ren onder begeleiding van ouders 
aan konden deelnemen. De twee 
luchtkussens waren hierbij favorie-
te onderdelen. Tussen de activiteiten 
door was er natuurlijk tijd voor limo-

nade en piratenkoeken, maar ook 
stond er een kist met kleine tomaat-
jes. Voor de kinderen geen vreem-
de actie, want zij zijn al een aantal 
weken gewend dat er drie dagen 
per week fruit wordt uitgedeeld op 
school. 
De Fontein doet namelijk mee aan 
het Europees programma ‘School-
fruit’. Het is een groot succes, waar-
bij de kinderen verschillende soor-
ten groenten en fruit aangeboden 

krijgen. En om te laten zien hoe ge-
zond en sterk de kinderen zijn, werd 
er aan het einde van de sportdag 
een sponsorloop georganiseerd. 
Het doel hierbij was zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te lopen voor Stich-
ting ‘De Opkikker’. Dit is een stich-
ting die voor zieke kinderen een on-
vergetelijke feestdag organiseert. 
En de kinderen van de Fontein lieten 
zien dat zij door hard te lopen hier-
aan hun steentje konden bijdragen.

Groot succes op het NK 
Showdown voor Veenland
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 2 
en zondag 3 juni vonden de Neder-
landse Kampioenschappen Show-
down plaats in Duivendrecht. De 
pas opgerichte Showdownvereni-
ging  Veenland uit Wilnis haal-
de daar een aantal mooie prijzen. 
Showdown is een soort tafeltennis-
air hockey voor blinde en slecht-
ziende sporters dat op zijn geheel 
op gehoor wordt gespeeld.

Voor Veenland kwamen de spelers 
Wendy Zuydwijk en Mitchel Snel uit. 
Zaterdag werden de eerste rondes 
gespeeld en beide spelers liepen in 
een aantal wedstrijden bijna of geen 
averij op. Zondag werden de tweede 
rondes, halve finale- en finalewed-
strijden gespeeld. In een aantal zeer 
spannende wedstrijden wist Wen-
dy Zuydwijk haar naaste concurren-
ten met sprekende cijfers naar huis 
te sturen. In de beslissende finale-

wedstrijd kon ‘Zuydwijk’ geen vat 
krijgen op haar tegenstander zodat 
‘Zuydwijk’ een mooie zilveren me-
daille behaalde. De jeugdige Mit-
chel Snel uit Eemnes behaalde in 

een zinderende wedstrijd het brons. 
Op dit NK 2012 deden 20 heren en 
16 dames mee. Voor meer informa-
tie over trainingen of aanmelden 
kijk op www.veenland.nl

Meidenvoetbal Hertha gaat 
op een hoger niveau trainen
Vinkeveen - Meidenvoetbal bij 
Hertha zit in de lift. Voor het seizoen 
2012/2013 zijn er 7 meidenteams 
ingeschreven voor de competitie. 
In 4 jaar tijd is het meidenvoetbal 
bij Hertha met meer dan 400% ge-
groeid en de groei is er nog niet uit. 
Landelijk is het meidenvoetbal de 
snelst groeiende teamsport. Omdat 
er zoveel groei is, moet ook de kwa-
liteit meegroeien. Je moet de mei-
den, die de overstap van een andere 
sport of sportclub hebben gedaan, 
natuurlijk wel wat te bieden hebben. 
In samenwerking met Leo Clement 
(2e van rechts) en Gregory Jong (2e 
van links) hebben de coördinatoren 
van het meidenvoetbal Danny Bier-
man en Jeroen Brands het plan op-
gevat om de trainingen voor alle 
meidenteams op elkaar af te stem-
men. Of je nu in Dames 1 zit of in de 
F’jes, een training moet je beter ma-
ken. Niet alleen conditioneel maar 
ook qua speltechniek en spelinzicht. 
Dat begint al met de warming-up. 

Een aantal rondjes rennen rond het 
veld en lekker met je armen zwaai-
en, daar kun je wel warm van wor-
den maar verbetert niet je voetbal-
kwaliteit. Als de warming-up al deel 
uitmaakt van de opbouw, van niet 
alleen je conditie maar ook van je 
techniek, ben je effectief bezig. De 
warming-up, van ruim 30 minuten, 
zal dan ook voor alle meidenteams 
dezelfde oefening worden.

Plan 
Door Leo is voor alle meiden pupil-
lenteams een plan ontwikkeld om 
op een leuke en eenvoudige wij-
ze oefeningen te doen die de mei-
den zal helpen om te groeien in het 
voetballen bij Hertha. Door Gregory 
is ditzelfde gedaan voor de dames-
en junioren-meidenteams van Hert-
ha. Veel oefeningen met de bal om 
ze balvaardig te maken, circuits af-
werken om te leren pasen en korte 
oefenpartijtjes om positie en spelin-
zicht te creëren. 

Met wekelijks opbouw in diverse 
spelelementen zoals verdedigen of 
aanvallen en spelen over de flanken. 
Alle trainers van de meidenteams 
van Hertha zullen aan het begin 
van het nieuwe seizoen een boek-
werk krijgen waar een jaarplanning 
in staat en waar ze de voorgeschre-
ven oefeningen uit kunnen halen. 
De jaarplanning geeft ze houvast 
voor een goede opbouw en varia-
tie op de trainingsdagen. Alle trai-
ners zullen ook begeleid gaan wor-
den in het geven van de trainin-
gen. Tevens zullen de coaches, zo-
genaamde coachingsavonden gaan 
volgen om het beste uit de mei-
den en uit het spel te halen. U leest 
het: Hertha meidenvoetbal tim-
mert aan de weg. Heb je nu ineens 
zin om bij Hertha te komen voet-
ballen? Meld je dan aan via de si-
te of neem contact op met één van 
de coördinatoren, hun e-mailadres 
of telefoonnummer vind je ook op  
www.hertha.nl . Hertha ziet je graag.

Verregende Dorpentocht Fiets-
tocht had twee hoogtepunten
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FootGolf @ The Park 
Mijdrecht succesvol!
Mijdrecht - Op zondag 3 juni za-
gen veel voorbijgangers in het park 
rondom het sportcomplex van SV 
Argon plotseling negen vlaggen uit 
de grond steken. Deze negen vlag-
gen zaten in een FootGolfhole voor 
de eerste editie van FootGolf @ The 
Park Mijdrecht.
Vanaf de parkeerplaats werd afge-
trapt om te bepalen wie in de min-
ste schoten 9 holes kon volbrengen. 
Uiteindelijk bleek dit bij de categorie 
18 jaar en ouder Mijdrechter Ray-
mond de Vos te zijn. De knappe sco-
re van 28 schoten over 9 holes was 
voldoende om beslag te leggen op 

de 1e plaats. Coen van Haastrecht 
pakte met 29 schoten het zilver en 
Rudi zaal met 30 schoten het brons.
Bij de jongeren was het verschil tus-
sen de nummers 1,2 en 3 ook steeds 
maar 1 schot. Ricardo van Doorn 
werd in deze categorie de Foot-
Golfkampioen met 31 schoten, ge-
volgd door Antonie Rijdes en Rim-
my Kloosterman.
 
FootGolf @ the Park was voor veel 
deelnemers de eerste kennismaking 
met FootGolf. De vele positieve re-
acties en de goede prestaties bie-
den perspectief voor een vervolg. 

Mannen van SV Hertha D1 
sluiten seizoen af op Texel
Vinkeveen - Vrijdag 1 juni was het 
zover, SV Hertha D1 ging als afslui-
ting van het seizoen een weekend 
naar Texel. Vrijdagmiddag vertrok-

ken de Vinkeveense sportievelin-
gen richting Den Helder om daar 
de overtocht te maken naar Texel. 
Ze verbleven bij groepaccommoda-

tie ‘De Stolp’. Vrijdagavond aten ze 
heerlijke macaroni en spaghetti die 
bereid werden door Klaas, met hulp 
van Erwin. Vrijdagavond mochten de 

mannen zelf invullen, tafeltennis en 
buskruit waren de spellen die avond 
en om 02.00 uur was het dan ein-
delijk stil.
Zaterdagmorgen om 08.00 uur ging 
de wekker weer, heerlijk ontbijten 
met z’n allen en toen naar Ecomare, 
zeehonden en bruinvinvissen bekij-
ken en voeren. 
Zaterdagmiddag vertrokken ze naar 
Subtropisch zwemparadijs Calluna 
en in de avond was er een heerlijke 
BBQ. Na het eten ontvingen ze allen 
een mooie oranje polo van Financi-
ele Dienstverlening Vecht &Venen, 
aansluitend hierop is er gekeken 
naar het Nederlands Elftal. Daarna 
ook nog even een kampvuur en om 
04.00uur was het dan stil.
Zondagmorgen hadden de meeste 
wel moeite om op te staan, na alles 
te hebben opgeruimd zijn we nog 
wezen bowlen en om 14.00uur na-
men we afscheid van Texel. Daarna 
nog even naar de MC Donalds en 
om 17.00uur waren we weer gearri-
veerd bij Hertha!! Het was echt een 
super geslaagd weekend, Dobias, 
Erwin, Marcel, Klaas, Marc, Frans 
en Don Leo SUPER bedankt voor de 
begeleiding maar dit alles was niet 
mogelijk geweest dankzij een aan-
tal sponsors: Consolidated Neder-
land, SV Hertha, Financiële Dienst-
verlening Vecht &Venen, Klaas Hol-
trop, Restaurant De Halve Maen in 
Aalsmeer, Lust Beachclub Vinke-
veen en Dennis Muntslag.

Mannen Hertha D4 zowel KNVB-
beker als competitiekampioen 

Vinkeveen - Zaterdag was het zo-
ver: de D4 ging naar Legmeervogels 
om daar de finale te spelen om de 
KNVB-beker. De voetballers begon-
nen erg zenuwachtig, maar toen ze 
eenmaal de smaak te pakken kre-
gen was er geen houden meer aan. 
Na een spannend begin tegen de 
Forresters uit Heiloo, waarbij het al 
snel 1-1 werd is het uiteindelijk 12-2 
voor Hertha D4 geworden. Dit werd 
groots gevierd op het veld en ver-
volgens op het podium in de kan-
tine. Het Hertha bestuur was aan-
wezig om de voetballers te felicite-
ren. Zij lieten weten dat zover ze te-
rug konden kijken in de historie van 
Hertha er geen enkel jeugdteam de 
KNVB-bekerfinale had gehaald, laat 
staan deze te winnen. Vervolgens 
werd ook afgelopen zaterdag 2 ju-
ni het kampioenschap gevierd in de 
competitie. Ook hier is geen enke-
le wedstrijd verloren. Dus de dub-
bel was binnen! Met meer dan 300 
doelpunten is het seizoen nu afge-
sloten. Top gedaan, gefeliciteerd !

Vierde Jumbo Avond4daagse 
Vinkeveen weer voorbij
Vinkeveen - IJsclub VIOS was zeer 
verheugd met de 419 deelnemers 
aan haar 4e Avond4daagse, ruim 80 
meer dan vorig jaar. Er was dit jaar 
ook weer alle dagen een fantastisch 
verzorgde koek-en-zopie door de 
Jumbo. Vooral de laatste avond met 
een uitreiking van tasjes met lekker-
nij en bloemen vlak voor het afne-
men van het defilé maakte van het 
defilé een feest. Slecht weer trof de 
lopers donderdag. De ouders mo-
gen trots zijn op hun kinderen, want 
de een kwam nog natter en vrolij-
ker dan de ander De Boei binnen. Er 
waren zelfs reacties dat dit de mooi-
ste loopavond van de week was. 

Prachtig. Het defilé vrijdag was ook 
prachtig. In een zeer lang lint ver-
trokken vanaf de Ringdijk alle deel-
nemers achter muziekkorps Trivi-
ant de Heulweg op. Daar deelde de 
brandweer ijsjes uit en een prach-
tige Makelaardij Witte Hawaikrans. 
Jumbo deelde bloemen uit waar-
na het defilé bij Maria-Oord afge-
nomen werd door de wethouders 
Moolenburgh en Schouten, bijge-
staan door het bestuur van ijsclub 
VIOS. De strijd om de sportiviteits-
prijs ging tussen groep 3 van de 
Pijlstaart en groep 4a van de Jozef-
school en werd met heel klein ver-
schil gewonnen door groep 4a.

Olympische campagne brengt Vinkeveen in beweging

PK Sport helpt sporters hun eigen 
Olympische belofte waar te maken

pagne om de regio in beweging te 
krijgen. Met de vraag ‘Wat is jouw 
olympische belofte?’ worden con-
sumenten in de aanloop naar de 
Spelen uitgedaagd om een sportie-
ve doelstelling te formuleren en te 
verwezenlijken. Drie maanden lang 
staat hun club in het teken van de 
Olympische Spelen in Londen. Zij 
bieden je een Olympisch trainings-
programma en voedingsadvies pas-
send bij jouw behoefte en doelstel-
ling. Train als een Olympische atleet 
en behaal jouw persoonlijke doel-
stelling. PK Sport kan je helpen je 
Olympische belofte waar te maken. 
Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u bellen met 0297-264666 of 
mail naar info@pksport.nl

Assuline Turfstekerstoernooi
wegens regen afgelast
Vinkeveen - Na een prachtige za-
terdag was het zondag tijd voor 
het 24e Assuline Turfsteker volley-

baltoernooi in Vinkeveen. Helaas 
bleek het weer op zondag het te-
gengestelde te zijn van dat op za-

terdag: geen zon, lage temperatuur 
en urenlange regen. De combinatie 
van regen en kou deed de toernooi 

organisatie besluiten om het volley-
ballen af te gelasten. Onder deze 
omstandigheden beleeft bijna nie-
mand plezier aan een dagje buiten 
volleyballen. Een tegenvaller voor de 
organisatie, want het werven van de 
teams en organisatie van het toer-
nooi is allemaal voor niets geweest. 
Gelukkig hebben de sponsoren, As-
suline, RBC bouw, Rovémij en Velle-
koop toegezegd om hun bijdrage dit 
jaar gewoon te voldoen. En ook zijn 
er diverse teams die toch, een deel 
van, het inschrijfgeld geven. Daar-
mee kan de vereniging Atalante 
weer goede dingen doen op sportief 
vlak in de regio. De toernooicom-
missie denkt stiekem alweer na over 
2013, want dan wordt het Assuline 
turfstekertoernooi voor de 25e maal 
georganiseerd. Dit zou reden moe-
ten zijn om wat extra te gaan doen. 
Qua weer moet het dan wel een 
succes worden, want statistisch ge-
zien is het zeer onwaarschijnlijk dat 
het twee jaar op rij slecht weer is tij-
dens het toernooi. Op de resteren-
de vier dinsdag trainingsavonden 
wordt het 2-2 toernooi gespeeld op 
6 halve velden. 
Liefhebbers kunnen zich nog 
aanmelden voor de toernooi-
en van 12 juni, 19 juni en 26 juni. 
Meer informatie vind je op de site  
www.vv-atalante.nl.

Vinkeveen - De Spelen in Londen 
dienen voor het eerst als spring-

plank naar een gezondere samenle-
ving. In samenwerking met PK Sport 

en BN’ers Henk Grol en Nikkie Ples-
sen lanceerde Technogym een cam-
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Mijdrecht - Zoals elk jaar gebruikelijk, gingen ook 
dit jaar vrijwilligers en deelnemers van Soos De Cir-
kel de zomerstop in met een groots feest in het Pa-

rochiehuis van Mijdrecht. Verstandelijk gehandicapten 
uit De Ronde Venen kwamen met hun familie en vrij-
willigers nog één keer bij elkaar voordat ze elkaar ruim 
drie maanden zouden moeten missen op de gebruikelij-
ke soosavonden. Het werd groots gevierd met een feest 
en diverse optredens van zowel deelnemers aan de 
soosavonden als danseressen van Showballet Nicole.

Afsluiter
Dit jaar was de afsluiter extra bijzonder omdat de 
Soos het aankomend seizoen haar 25-jarig bestaan 
viert. Dit zal extra groots gevierd worden op de Play-
backshow in 2013 in De Meijert, maar voor nu be-
schouwde men dit feest van dinsdag 29 mei al-
vast als een intiemer voorproefje van wat zal gaan 

komen. En dat lukte. Bij binnenkomst werden 
de feestgangers als eerste ontvangen met de 

drive-in-discotheek van DJ Marco die zin-
gend en swingend achter de draaitafels 

had plaatsgenomen. Menigeen was niet 
van zijn tafel weg te slaan en mocht af 

en toe een stukje meezingen. Daar-
na kreeg iedereen een (alcohol-

vrije) cocktail aangeboden 
en proostte men geza-

menlijk op het lange succes van de stichting. Diver-
se vrijwilligers kregen bloemen als dank voor hun im-
mense inzet. 

Mars
Daarna werd het eindelijk tijd voor het hilarische toneel-
stuk “Een reis naar Mars”, waarbij de acteurs op het to-
neel alles uit de kast haalden om het publiek zoveel mo-
gelijk te laten lachen. Hier en daar zag men mensen in 
de zaal zelfs een traantje van het lachen wegpinken. 
Toen was het de beurt aan Vader Abraham en De Smur-
fen met “Het Smurfenlied”, waarbij het plezier van de 
artiesten aanstekelijk werkte op het publiek. Jong en 
oud konden het liedje meezingen, hetgeen dan ook uit 
volle borst werd gedaan. Showballet Nicole sloot de 
optredens af met een spetterende dansvoorstelling, 
waarna de dansvloer nog lang te klein leek. Om 
tien uur reden de busjes voor om iedereen weg te 
brengen, maar het duurde nog ruim een half uur 
voordat ze konden vertrekken, want niemand 
ging naar huis zonder elkaar en de vrijwilli-
gers uitgebreid te bedanken en een hele fi j-
ne vakantie te wensen. Uiteindelijk ver-
dwenen ze onder luid gezwaai achter 
de horizon en keerde iedereen met 
een brede glimlach huiswaarts. 
Het was weer ontzettend ge-
nieten geweest.

Soos De Cirkel viert 
einde seizoen groots 
in Parochiehuis
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Hertha prijzen 
pinkstertoernooi 2012
PRIJS	 NUMMER
1.  Blu-rayplayer van Samsung 
 van Gerrit van Spengen  1671
2.  Sharp TV 48 cm van 
 Koeleman Electroworld 3061
3.  Vloerlamp van Top Light 83
4.  Reischeque t.w.v 50,- van
 Globe Reizen 1660
5.  Diner voor 2 pers. bij 
 Corfu Grieks restaurant 1386
6.  Diner voor 2 pers. bij 
 ‘T Kruytvat restaurant 1351
7.  All-in saté voor 2 pers. 
 Bowling Mijdrecht 2062
8.  Dinerbon t.w.v. 25,- bij 
 De Viersprong 2223
9.  High Tea voor 1 pers. 
 De Veensteker 3289
10. Een Kaas van 3,5 kg van 
 Ton en Hans van Veen 314
11. 1 uur bowlen
 Bowling Mijdrecht  2218
12. Bon van 40,- van Karwei 1384
13. Hengel van Hengelsport 
 De Ronde Venen  3424
14. Tegoedbon van 30,- 
 van de 2 Heertjes  1892
15. Hairlife cadeaubon +
 pakketje haarprodukten 1954
16. Dinerbon t.w.v. 25,- bij
 De Viersprong 445
17. Tafelvoetbalspel van ING 
 en ING Leeuw  243
18. Shirt van Jasmin Peters 
 Sport Events getekend 
 door Anouk Hoogendijk 2697
19.  Geschenksetje bad/toilet
 van Hartkado 3605
20.  Mandje kaas en noten 
 van Kastino  3470
21. Shaker en glazen van
 Slijterij Vreeeland 1347
22. Doe Kado Doos Bison en 
 Outdoor Thermometer 
 van Hubo Boellaard 1858
23. Electrische koffiemolen 3434
24. Vismolen encontrol van 
 Hengelsport De Ronde Venen 272
25. Bloemsierkunst Peter 
 lantaarn blauw  1865
26. Gele mand met 
 douchespullen 2544
27. Chocolade fondueset 3737

28. Windlicht  en regenmeter
 Hubo Boellaard  1641
29. Mandje kaas en noten 
 van Rene 879
30. Keukenweegschaal 2404
31. Fix Hairline gratis knippen 1225
32. Hairlife cadeaubon + 
 pakketje haarprodukten 2958
33. ING windjack + drinkbeker 1111
34. 3 in 1 verlichtingsunit + 
 drinkbeker 1137
35. Louvre lantaarn wit van
 Hartkado 2353
36. Parasol van Ice Tea  2341
37. Opbergdoos voor schroeven 
 en outdoor thermometer 
 Hubo Boellaard 3346
38. Fashion girl  en Ajax lamp 1203
39. Combinatietang van
 Hubo Boellaard 3167
40. Bon voor een metworst van
 Bob van der Spruyt Slagerij 1338
41. Addidas voetbal Robeu sport
 + zonnebril 3457
42. Hairlife cadeaubon +
 pakketje haarprodukten 3747
43. Electrische sap centrifuge 3613
44. Card-shuffler van hout +
 Ajax koord 2903
45. Kadobon t.w.v. 10.- van
 Vishandel Kees Sier 2327
46. 3 Flessen Ajax bier van
 Slijterij Vreeland  1197
47. Lantaarn blauw 
 Bloemsierkunst Peter  1361
48. Fix Hairline gratis knippen 2354
49. Hairlife cadeaubon  2639
50. 3 Flessen Ajax bier van
 Slijterij Vreeland  255
51. Bloemenstandaard Groen 
 Bloemsierkunst Peter 2795
52. Hairlife cadeaubon + 
 pakketje haarprodukten 915
53.  Fix Hairline gratis knippen 1195
54. Kadobon t.w.v 10,- van
 Vishandel Kees Sier  2803
55. Bon voor een metworst van 
 Bob van der Spruyt Slagerij 762
56. Wake up set en ING Leeuw 2053
57. Hairlife cadeaubon +
 pakketje haarprodukten 107
58. Windlicht en beer  2348
59. Dartbord met pijlen  828

60. Kandelaars wit
 Bloemsierkunst Peter  894
62. Bal van Planet Foot Ball
 Robeu Sport + spelkaarten  207
63. Voetbal van AH + drinkbeker 1314
64. 500 gr. kibbeling met saus 
 van vishandel Klaas Bos  2798
65. Voetbal van AH + drinkbeker 2550
66. Rugzak plus pet van de Bron 
 Sport Medisch Centrum 3439
67. Oranje hoed + oranje hand 
 + oranje ratel  826
68. Geschenksetje bad/toilet
 van Hartkado 1370
69. Paraplu + 4 koppen 
 hot chocolate 161
70. Computerspel +  
 basketbalspel klein  2442
71. Oranje hamer + basketbalspel 
 klein + Ajax koord  1316
72. Klein doosje met douche
 produkten  3234
73. Voetbal van AH + drinkbeker 867
74. Spel Tangram + basketbalspel 
 klein + Ajax koord 3471
75. Dinnerset en ING leeuw  1157
76. Pop + drinkbeker 3426
78. Computerspel + spelkaarten 396
79. Oranje hoed + oranje hand
 + oranje ratel  903
80. Pop + basketbalspel klein
 + Ajax Koord  3725
81. Rugzak van de Bron Sport
 Medisch Centrum  1717
82. Vlaai van banketbakker
 De Kruyf  191
83. Lantaarn van Hartkado 1106
84. 500 gr. kibbeling met saus 
 van vishandel Klaas Bos  936 
85. Vlaai van banketbakker
 De Kruyf 602
86. Computerspel + spelkaarten  1208
87. Oranje hoed + oranje hand
 + oranje ratel  2810
88. 500 gr. kibbeling met saus 
 van vishandel Klaas Bos 2808
89. Pop + basketbalspel klein
 + spelkaarten  3164
90. 1 Gekookte worst + 1 leverworst 
 van Slagerij Bader 1246
91. Spelkaarten + drinkbeker 3222
92. 1 Gekookte worst + 1 leverworst 
 van Slagerij Bader 1223
93. Voetbal van AH + drinkbeker 881
94.  Pop + basketbalspel klein
 + Ajax koord  926
95. Fiches voor bridge en 
 ING leeuw 1676
96. Schilderij met rode lijst 165

97. Pop + basketbalspel klein
 + Ajax Koord  164
98.  3 Flessen Ajax bier van
 Slijterij Vreeland 3463
99. Voetbal van AH + drinkbeker  3467
100. Windlicht lampion wit van 
 Hartkado 2774
101.  Vlaai van banketbakker
 De Kruyf 2777
102. 3 Flessen Ajax bier van
 Slijterij Vreeland 1548
103. 500 gr. kibbeling met saus 
 van vishandel Klaas Bos 2668
104. Voetbal van AH + drinkbeker 402
105. Klein doosje met douche
 produkten + drinkbeker 3056
106. Tafelvoetbalspel van ING 735
107.  Houten waxinehouder set van 
 2 witte hartjes van Hartkado 1821
108. Bestuurbare auto + beer 429
109.  Spelkaarten + 
 basketbalspel klein 2706
110.  Voetbal van AH + drinkbeker 2047
111. Schilderij in aluminium lijst 349
112.  Pluche Beer  302
113.  Voetbal van AH + drinkbeker 1520
114. Pluche Beer  213
115. Oranje pot met Lont van
 Bloemsierkunst Peter  434
116. Pluche Beer  726
117. Voetbal van AH + drinkbeker 1437
118. Pluche Beer  1436
119. Voetbal  van AH + drinkbeker 226
120. Pluche Beer  232
121. Plant van Voortman
 + zonnebril  1283
122. Plant van Voortman
 + zonnebril  845
123. Kaarsen van Bloemsierkunst 
 Peter + zonnebril  2851
124. Plant van Voortman + 
 zonnebril  2201
125. Kaarsen van Bloemsierkunst 
 Peter + zonnebril  2490
Bovenstaande prijzen zijn van het 
26e Internationaal Toernooi van 
Hertha 2012. De prijzen kunnen 
opgehaald worden bij Jan van der 
Moolen aan de Pijlstaartlaan 20 in 
Vinkeveen. Graagvooraf even bel-
len: 06 21280451. Het lot bij afhalen 
inleveren. Zonder het lot geen prijs! 
(Hertha is niet aansprakelijk voor 
zetfouten). De prijzen blijven tot 22 
juni beschikbaar, daarna gaande 
overgebleven prijzen naar Hertha. 
Dit 26ste Internationaal Toernooi 
kon niet zonder haar sponsors 
plaatsvinden.

Senioren league Spel en Sport De Ronde Venen

Prijsuitreiking bowling-
competitie 2011/2012
Mijdrecht – Op dinsdag 29 mei 
vond in bowlingcentrum Mijdrecht 
de afsluiting plaats van de bowling-
competitie 2011/2012 van de seni-
oren league van de Stichting Spel 
en Sport De Ronde Venen. De bow-
linggroep bestaat uit ongeveer 75 
actieve spelers die gedurende de 
periode van september tot en met 
mei elke dinsdagmiddag bijeen-
komen om te strijden om De Ron-
de Venen Fonds Wisselbokaal, de 

Jan van den Berg Wisselbokaal en 
de categorieprijzen voor de mannen 
en de vrouwen. De prijzen werden 
dit jaar uitgereikt door Chris Snij-
ders, voorzitter van Stichting Ron-
de Venen Fonds. De Bowlingcom-
missie ziet terug op een succesvol 
zeventiende seizoen. Gerard Mons-
houwer, voorzitter van de Bowling-
commissie stelde vast dat het aan-
tal leden van de bowlinggroep iets 
terugloopt. Dat wordt vooral veroor-

zaakt door het feit dat enkele deel-
nemers door ziekte of fysiek onge-
mak niet langer in staat zijn mee te 
doen. Hij sprak de hoop uit dat voor 
de aanvang van het nieuwe sei-
zoen dat op de laatste dinsdag van 
augustus van start gaat, zich weer 
een aantal nieuwe deelnemers zal 
melden. Aanmelden kan per mail:  
gmonshouwer@gmail.com. Voordat 
Chris Snijders tot de prijsuitreiking 
over ging, wees hij op het feit dat 

Vooraan v.l.n.r.: Johan Kuijper, Ger Van Zijl en Ria Holla. In het midden Jan van Zijl en Reinie Pieneman. Achterste rij 
v.l.n.r.: Piet Geusenbroek, Gerard Monshouwer, Ben Kneefel, Els Hoetmer, Bep Reiss, Riek van Veen, Joop Daalmeier, 
Willy Samsom en Theo Burgwal.

zijn fonds met veel plezier de acti-
viteiten van de seniorenbowlers on-
dersteunt. Hij vindt het maatschap-
pelijk van belang dat senioren in 
beweging blijven en dat ze ook hun 
sociale contacten onderhouden. Hij 
vertrouwt er op dat het jarenlan-
ge contact tussen zijn fonds en de 
bowlinggroep ook in het komende 
seizoen bestendigd zal blijven. 

Resultaten
Bij de dames ging in groep C de 
eerste prijs naar Marry van Schep-
pingen. Tweede werd Gerry van der 
Voorn en de derde plaats was voor 
Sonja Goedegeburen. In groep B 
werd Reinie Pieneman eerste. De 
tweede plaats was voor Els Hoet-
mer en Willy Samsom werd derde. 
In de hoogste categorie ging de eer-
ste prijs bij de dames naar Ria Holla. 
Bep Reiss legde beslag op de twee-
de plaats en Riek van Veen werd 
derde. De Ronde Venen Fonds wis-
selbokaal ging bij de dames voor de 
hoogste overall score naar Ria Holla. 

Uitslagen heren
In groep C werd Theo Burgwal win-
naar. Gerrit van Zijl en Hans Oud-
bier werden respectievelijk twee-
de en derde. In groep B ging de 
overwinning naar Joop Daalhuizen. 
Tweede werd Gerard Monshouwer 
en Guus Goedegeburen legde be-
slag op de derde plaats. In groep A 
was de eerste prijs voor Johan Kuij-
per. Tweede werd Piet Geusebroek 
en derde Jan van Zijl. De Ronde Ve-
nen Fonds wisselbokaal bij de he-
ren was voor Piet Geusebroek. In de 
strijd om de Jan van den Berg bo-
kaal voor de highest game scoorde 
Annalies Blokdijk met 215 pins het 
hoogst bij de dames. Bij de man-
nen eindigde Piet Geusebroek op 
de eerste plaats met een game van 
242 pins. De aanmoedigingsprijzen, 
(beelden vervaardigd door Sophia 
Ettekoven) gingen naar Riet Visser 
en Ben Kneefel.

Plassentoernooi Jeugd 2012
Vinkeveen - Voor de jeugd tennis-
liefhebbers uit De Ronde Venen en 
omstreken is het nog maar enke-
le weken wachten tot het Plassen-
toernooi Jeugd JRT* bij de VLTV be-
gint. De competitie is bijna afgelo-
pen en de zomerkriebels zijn in aan-
tocht. Het Plassentoernooi Jeugd is 
elke zomer een grote happening in 
Vinkeveen. 
Verdeeld over acht smashcourtba-
nen zullen de deelnemers, verspreid 
over 5 categorieën, strijden in de 
soorten: Jongensenkel, Meisjesen-
kel, Jongensdubbel, Meisjesdubbel 
en Gemengddubbel. 
Dit jaar heeft het toernooi twee ver-
nieuwingen. Voor de jongste tennis-
sers is er nu de categorie t/m 8 jaar 

bijgekomen en voor de categorieën 
t/m 12 jaar en t/m 14 jaar is het dit 
jaar een Jeugd Ranglijst toernooi in 
de enkels en de dubbels geworden. 
Het toernooi is een sportieve week 
waarbij met name gezelligheid en 
plezier centraal staan.
De activiteitencommissie is al vol-
op bezig om haar succes van vo-
rig jaar (stormbaan, price-shooting 
etcetera) te overtreffen en de bar-
commissie is al druk bezig met het 
samenstellen van de lekkerste kin-
dermenu’s. 
Dus jongens en meisjes uit De Ron-
de Venen en omstreken: schrijf je 
snel in op www.vltv.nl, want het be-
looft een fantastische week te wor-
den!

Prince Tennis Clinic tijdens 
open toernooi van TVM
Mijdrecht - Tijdens het open toer-
nooi van TVM zal er op zaterdag 16 
juni om 13.00 uur een Prince Ten-
nis Clinic gegeven worden. Deze 
tennisclinic duurt circa 1,5 uur en is 
gratis. De clinic is op het tennisple-
zier gericht en geschikt voor spelers 
van alle niveaus.
Deelnemers mogen de nieuw-
ste rackets van Prince testen en 
kunnen ook nog eens fantasti-
sche prijzen winnen zoals Prin-
ce tennistassen, t-shirts, petjes 
en nieuwe tennisschoenen. Om 
mee te kunnen doen moet je seni-

or KNLTB lid zijn. Stuur vóór 13 ju-
ni een mail met je gegevens naar  
opentoernooi@tvm-mijdrecht.nl of 
schrijf je naam op de intekenlijst 
in het clubhuis. Kom erachter hoe 
hard jij kunt serveren, versla de le-
raren, tennis tegen een ballenkanon 
en neem deel aan alle leuke tennis-
oefeningen.
Het TVM Open 2012 vindt plaats 
van 16 tot en met 24 juni. Inschrij-
ven voor het toernooi kan nog tot en 
met 6 juni. Kijk voor meer informa-
tie over zowel TVM Open als de cli-
nic op www.tvm-mijdrecht.nl

Tom Günther vijftig keer 
raak voor HVM
Mijdrecht - Zondag maakte Tom 
Günther tegen Montfoort zijn vijftig-
ste seizoensgoal voor HVM. Dit was 
het enige hoogtepunt in een matige 
wedstrijd van de Mijdrechtse hoc-
keyers tegen de laaggeklasseerde 
tegenstander. De uitslag was 3-0 in 
Mijdrechts voordeel.

Met de 11-0 thuisoverwinning in 
gedachten begon HVM optimis-
tisch aan de wedstrijd. Al snel bleek 
dat Montfoort niet van plan was om 
over zich heen te laten lopen. Ze 
werkten hard en vochten voor ie-
dere meter, zonder dat ze daarmee 
veel kansen wisten te creëren.
De Mijdrechters, die maar met één 
wisselspeler en een gehavend mid-
denveld speelden, konden in de 
eerste helft niet omschakelen naar 
beter spel en bleven tot de rust op 
0-0 steken. Vier strafcorners, nor-
maal een sterk wapen, bleven on-
benut.
Na de rust kwam HVM beter in het 

eigen spel. De ploeg was echter 
geen schaduw van het team dat in 
de vorige wedstrijd zo fraai koploper 
Zwaluwen had bedwongen. Maar al 
in de vijfde minuut brak Mats Kaas 
de ban door van dichtbij de Mont-
foortse keeper met een diagonaal 
schot te passeren, 0-1. Twee minu-
ten later bracht Tom Günther uit een 
strafcorner de 2-0 op het bord. Daar-
na stokte de productie weer. Keeper 
Stienstra van HVM hoefde pas na 
een kwartier in de tweede helft voor 
het eerst een serieuze redding te 
verrichten. Mijdrecht bleef de ster-
kere ploeg, maar de wedstrijd leek 
met 0-2 te gaan eindigen. Totdat 
Tom Günther in de laatste minuut 
met een velddoelpunt zijn seizoen-
stotaal op 50 goals bracht. Daarmee 
heeft hij meer dan de helft van het 
aantal Mijdrechtse doelpunten (92) 
gescoord, een unieke prestatie! Vol-
gende week speelt HVM de laat-
ste competitiewedstrijd thuis tegen 
Heerhugowaard.

Open toernooi bij tennis-
vereniging De Ronde Vener
Mijdrecht - Dit jaar organiseert 
Tennisvereniging De Ronde Vener 
al weer voor de 28e keer het Open 
Toernooi. Het Hypotheekshop Open 
zal worden gehouden van zaterdag 
30 juni tot en met zondag 8 juli op 
het park van Tennisvereniging De 
Ronde Vener. Het is een open toer-
nooi hetgeen betekent dat leden 
van alle tennisverenigingen mo-
gen meedoen. Er wordt gespeeld in 
de volgende categorieën: 3, 4, 5, 6 
(17+), 7 (17+), 7 (35+) en 8 (17+). 
Ook wordt er dit jaar weer een apart 
50+ toernooi gespeeld. Deze wed-
strijden worden overdag gespeeld 
en de verwachting is dat er weer 
veel sportieve 50-plussers uit de 

Ronde Venen zullen meedoen. Ze-
ker is dat er gedurende de week 
weer voldoende te beleven valt op 
en om de tennisbaan tijdens dit al-
tijd gezellige toernooi. In ieder ge-
val zal de bij de liefhebbers beken-
de vlees- en vishoek niet ontbreken. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij de verschillende tennisverenigin-
gen in de regio, maar in ieder geval 
in het clubhuis van Tennisvereniging 
De Ronde Vener. Inschrijven kan via 
internet: www.tvdrv.nl tot 17 juni. In-
dien u niet meedoet, bent u uiter-
aard van harte welkom om te komen 
kijken op het tennispark van Tennis-
vereniging De Ronde Vener, gele-
gen rechts van De Meijert.

Inschrijving geopend 
Open 35+ grastoernooi UTC Qui Vive
Uithoorn/De	Kwakel	 - Tennisver-
eniging Qui Vive uit Uithoorn/De 
Kwakel organiseert ook dit jaar weer 
het Open 35+ grastoernooi, het 35+ 

Ohlenbusch Ran & Van der Wurff 
toernooi. Zoals ieder jaar wordt er 
ook dit jaar weer gespeeld met een 
troostronde. Het leuke daarvan is 

dat alle deelnemers gegarandeerd 
minimaal twee wedstrijden spelen. 
Het toernooi wordt gespeeld van 18 
tot en met 26 augustus. 

Doe mee met de viswedstrijden!
Wilnis - Hengelsportvereniging Wil-
nis organiseert ook dit jaar viswed-
strijden voor de jeugd. Als je een 
zwemdiploma hebt en een klein 
beetje geduld, ben je welkom om 
mee te doen. Je gaat dan met een 

groepje op pad de polder in en pro-
beert daar een mooie vis te ver-
schalken. Er is begeleiding aanwe-
zig die je helpt als dat nodig is en 
die je tips geeft om nog meer en nog 
grotere vissen te vangen. Voor de 

De inschrijving is geopend! Tot en 
met 30 juli is er gelegenheid in te 
schrijven maar wacht niet te lang 
want de toernooicommissie loot 
op volgorde van binnenkomst en 
op compleetheid. Inschrijven doet 
u op www.toernooi.nl. Informatie 
over de hoofdsponsor vindt u op  
www.makelaarsuithoorn.nl

jongste deelnemers telt het aantal 
gevangen vissen (6-10 jaar) De ou-
dere jeugd probeert de wisselbeker 
in de wacht te slepen door een zo 
groot mogelijke vis te vangen. Voor 
meevissende ouders is er vaak ook 

nog wel een kop koffie te krijgen…
De eerste wedstrijd van dit seizoen 
staat gepland op komende zaterdag 
9 juni om 12.45 vanaf het Raadhuis-
plein in Wilnis met fiets, hengel en 
als aas brood of maden. Een emmer-
tje is ook handig, liever geen leefnet. 
Kijk op de site voor meer informatie:  
www.hsvwilnis.nl/jeugdvissen



Vinkeveen - De laatste competi-
tiewedstrijd van De Vinken 1 stond 
in het teken van afscheid. Trai-
ner-coach Fred Straatman neemt 
een sabbatical en Joyce Kroon kan 
haar sportverplichtingen niet lan-
ger combineren met haar werk. Te-
genstander Viking had weinig com-
passie met de reeds gedegradeerde 
Vinkeveners. Met scherp schietend 
trok de ploeg uit Wijk bij Duurstede 
de volle winst naar zich toe in een 
overigens weinig inspirerende ont-
moeting: 10-15 eindstand.

Invallers
De Vinkeveense ABN-AMRO ploeg 
was door de afwezigheid van Ruud 
en Silvia Oussoren enigszins gewij-
zigd. Charita Hazeleger maakte een 
alleszins verdienstelijke comeback 
en jeugdspeler Jelle Mul mocht zijn 
eerste speelminuten in de hoofd-
macht maken. Door dat de zus-
jes Joyce en Melanie Kroon in de-
ze laatste wedstrijd graag bij elkaar 
speelden begon dit koppel samen 
met Kelvin Hoogeboom en Jelle Mul 
in de verdediging. Aanvoerder Pe-
ter Kooijman vond als vanouds Pe-
ter Koeleman en diens vriendin Ma-
riska Meulstee naast zich. Samen 
met Charita Hazeleger vormden zij 
het Vinkenoffensief. 
“We gaan voor de winst”, vertelde 
Fred Straatman vooraf. Dat dit zeker 
niet onmogelijk was, bleek het eer-
ste kwartier. Vinken’s topscoorster 
Mariska Meulstee trof in de eer-
ste minuut met haar tweede schot-
poging doel. Enkele minuten later 
mocht zij een door Peter Kooijman 
meegekregen strafworp verzilveren 
en daarmee haar honderdste com-
petitiedoelpunt van dit seizoen la-
ten noteren. Helaas voor het ruim 
opgekomen thuispubliek was daar-
na de echte spirit er al uit. Viking 

kwam simpel langszij en nam in de 
achttiende minuut een eerste voor-
sprong, om die los van wat benutte 
stippen aan Vinkenzijde, niet meer 
uit handen te geven. Met de rust 
was het al 5-9 voor Wijk bij Duur-
stede. Een treffer van Melanie Kroon 
en de twee door Charita Hazeleger 
verworven strafworpen van Mariska 
Meulstee waren de spaarzame Vin-
keveense tegenstootjes.

Jelle Mul
Halverwege de tweede helft werd 
Jelle Mul bedankt voor zijn bewe-
zen diensten. Deze jeugdspeler uit 
de A1 van De Vinken heeft nog de 
aspiranten B-leeftijd en heeft dit 
seizoen frappant genoeg het spe-
ciale toeval meegemaakt dat hij zo-
wel met de B, als met de A, alsook 
nu met de S1 tegen Viking uitgeko-
men is. Voor Jelle kwam Frank Dan-
kelman in het team, die later in de 
wedstrijd zijn invalbeurt zou bekro-
nen met een fraaie treffer (7-13). In-
tussen had Mariska Meulstee nog 
eens vanaf de stip gescoord (6-11) 
en na het doelpunt van Dankelman 
wist ook Peter Koeleman van af-
stand het gele plastic te vinden (8-
13). Er waren toen nog vijf minuten 
te spelen. Twee strafworpen aan Vi-
kingzijde leverden een tussenstand 
van 8-15 op. Het moment voor Joy-
ce Kroon om haar publiekswissel te 
krijgen. Met applaus en bloemen 
werd zij naar de kant gehaald. Kel-
vin Hoogeboom kon kort hierna de 
stand nog ietsje verbeteren (9-15) 
en nadat Charita Hazeleger in de 
laatste minuut nog eens een straf-
worp meekreeg kon Mariska Meul-
stee haar seizoenstotaal naar 104 
tillen. Met deze 104 treffers brengt 
zij haar totaal op 589 doelpunten 
voor De Vinken 1 en daarmee lost zij 
dit seizoen Helene Kroon af als Vin-

ken’s vrouwelijke topscoorster aller 
tijden.

Speeches
Na de wedstrijd waren er lovende 
woorden van voorzitter Henk Kroon 
voor scheidend coach Fred Straat-
man. Met bloemen, cadeaus en the-
aterbonnen krijgt Straatman vanaf 
nu de kans om meer tijd met zijn ge-
zin te besteden. “Ik heb het hier bij-
zonder naar mijn zin gehad en met 
veel plezier bij deze gezellige ver-
eniging gewerkt”, aldus de sympa-
thieke coach uit Geldermalsen. Ook 
verzorgster Ria Kamminga kreeg 
een flinke bos bloemen voor haar 
trouwe diensten voor de Vinkeveen-
se hoofdmacht. Volgend seizoen zal 
De Vinken, aangevuld met de twee 
talentvolle jeugdspeelsters Eva He-
melaar en Annick Stokhof, en onder 
leiding van de nieuwe trainer Johan 
Kroon, een goed resultaat proberen 
neer te zetten in de derde klasse.
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De Vinken 4 kampioen
Vinkeveen - In de laatste wedstrijd 
van de veldcompetitie heeft het vier-
de seniorenteam van De Vinken de 
kampioenstitel binnengesleept. De 

mix van jeugdig elan en ervaring wist 
zaterdag zelf ruim van het onder-
in bivakkerende Tempo 8 te winnen. 
Met 8-15 kwam De Vinken 4 terug 

uit Alphen a/d Rijn. Doordat concur-
rent ZKC in de uitwedstrijd tegen Ek-
va verloor gaat het kampioenschap 
naar de Vinkeveense korfballers.

Afscheid bij De Vinken

De Vinken 5 kampioen
Vinkeveen - Het vijfde senioren-
team van De Vinken is afgelopen 
zaterdag in de laatste competitie-
wedstrijd kampioen geworden. In 
een rechtstreeks duel met de eni-
ge concurrent Rapid 4 uit Haarlem 
is een krappe maar verdiende 7-8 

overwinning behaald. Het was een 
bijzonder spannende strijd. Ook de 
thuisploeg kon met winst het kam-
pioenschap binnenhalen. Geduren-
de de hele wedstrijd ging de score 
gelijk op en had Rapid steeds het 
voortouw. Op het einde van de wed-

strijd kantelde het evenwicht ech-
ter in het voordeel van De Vinken. 
Een laatste eindspurt bracht net vol-
doende overwicht om de beslissen-
de goals te maken. Met 7-8 behaal-
den de Vinkeveense korfballers een 
prima resultaat en dus ook de titel.

Op de foto v.l.n.r. staand: Frans van der Leeden, Ruby Kuiper, René Hazeleger, Monique en Johan Kroon. V.l.n.r. ge-
hurkt: Wilma Hoogendoorn, Peter vd Leeden, Mient Kamminga, Reni Oostrum en Ria Bos. Niet op de foto: René van 
Rooijen en Rita Borst (geblesseerd).

CSW C4 voor de tweede 
keer kampioen
Wilnis – CSW C4 heeft een meer 
dan gedenkwaardig seizoen achter 
de rug. Tot tweemaal toe werd het 
kampioenschap binnengehaald met 
een indrukwekkend doelsaldo van 
in totaal 117 voor en 20 tegen. In de 
najaarscompetitie werd in een zin-
derend duel tegen Argon de winst 
en het daarmee 1e kampioenschap 
behaald. In het voorjaar kregen ze 
wat meer tegenstand, maar wisten 
de mannen toch telkens weer de 

wedstrijden naar zich toe te trek-
ken. Doordat de tegenstanders pun-
ten bleven verspelen en CSW maar 
bleef winnen, werd het 2e kampi-
oenschap al snel een feit. Ook de 
beide toernooien bij VEP in Woer-
den en PVC in Utrecht werden win-
nend afgesloten. Al moet gezegd 
worden, dat ze hier niet over geluk 
te klagen hadden. Maar dat tekende 
toch ook wel dit team, als het er op 
aankwam dan werden de mouwen 

opgestroopt en gingen de mannen 
voor de volle winst. 
Afgelopen zaterdag heeft de C4 het 
seizoen afgesloten met een wed-
strijdje tussen de spelers en de ou-
ders. Na een pijnlijke nederlaag 
voor de ouders, werd de avond en 
het seizoen besloten met een hele 
gezellige barbecue. Na deze mooie 
dag kunnen ze terugkijken op een 
geweldig seizoen, hulde voor de 
mannen van de C4!

Bowlingseizoen BVM 
weer sportief afgesloten
Mijdrecht - Met een alloverkam-
pioenschap en een eindtoernooi 
is weer een einde gekomen aan 
het bowlingseizoen 2011/2012. De 
teams waren al vroeg aanwezig om 
op dinsdagavond 29 mei te strijden 
om het alloverkampioenschap.
De vier teams die deelnamen waren 
reeds kampioen geworden in hun 
eigen league, helaas kon het dub-
bel league team van Van der Leeden
wegens te weinig spelers niet deel-
nemen. Er werden 3 wedstrijden on-
derling tegen elkaar gespeeld, om 
zo alloverkampioen van Bowling 
Vereniging Mijdrecht te worden.
Hoge games werden gegooid door 
Geert-Jan van Baest 257, Jaco Ous-
soren 255 en 222, Nico Blijleven 232 
en Martien van de Vaart 224.

Rond de klok van 21.30 uur was de 
All Over Kampioen 2011 /2012 be-
kend, het team Special T’s, bestaan-
de uit de enige vrouw van dit team 
Diana van der Meer,en de heren Ja-
co Oussoren, Rene Brandse en Ro-
nald Verlooij.
Tweede werd het team Grieks Spec. 
Restaurant Alexandros, derde werd 
PVS Transport en vierde E.S.A. koe-
riersdienst.
Om 21.40 uur namen 12 teams deel 
aan het eindtoernooi, deze werd 
een week eerder reeds aangevan-
gen met 22 teams, daar bleven de 
hoogstgegooide 12 teams van over 
die de strijd onderling weer aan gin-
gen op deze laatste afsluitavond van 
dit seizoen.
Wederom werden ook hier weer ho-

ge games genoteerd, Sacha Huis-
man 222,Ton Warmenhoven 264, Ja-
co Oussoren 251, Alan Coltman 220. 

De einduitslag van deze onderlinge 
wedstrijden: 
 1e Bloemen Artelier Kristel
 2e Special T’s
 3e Liquid Rubber
 4e BM Carma
 5e Special Too
 6e PVS Transport
 7e Samen Sterk 1
 8e Bowling Mijdrecht
 9e KLM Pinhoppers
10e ETIB van der Vliet
11e Adfor
12e Strike Back
Al met al een gezellige en sportieve 
laatste wedstrijdavond.

BMX-ers UWTC rijden in Rijswijk
Regio - Zondag 4 juni is de 4e BWC 
van dit seizoen verreden in Rijswijk. 
Na een paar mooie dagen was de 
start deze zondag niet geweldig, nat 
en koud. Gelukkig werd het na de 
training droog en bleef het droog tot 
het einde van de wedstrijd. Alleen 
het zonnetje kwam niet door, voor 
de toeschouwers en de mensen op 
de baan bleef het koud. Toch waren 
er 303 inschrijvingen waarvan 45 rij-
ders van UWTC. Hierdoor werden er 
49 ritten gereden. Of de microfoon 
ook last had van de kou of gewoon 
een slecht bereik had weten we niet, 
wel dat de omroepers niet ver van 
de installatie konden lopen want 
dan gingen ze stotteren. De crui-
sers 16 t/m 39 rit leek wel een club-
wedstrijd voor UWTC, 6 rijders wa-
ren van onze club. Tussen de 2e en 
3e manche werden de Nederlandse 
Kampioenen van de afdeling West 
nog in de bloemetjes gezet. Hier zat 
natuurlijk onze eigen Bart van Bem-
melen bij.

Ook onze gasttrainer van de don-
derdagavond Robin van der Kolk 
kreeg een bos, hij is Nederlands 
Kampioen, Europees Kampioen en 

Wereld Kampioen geworden dit jaar. 
Ondanks de regen van ’s morgens 
waren er weinig valpartijen, he-
laas was Arjan van Bodegraven wel 
zo ongelukkig om tijdens de fina-
le van de Open klasse lelijk onder-
uit te gaan. Voor Evert de Jong is de 
baan eigenlijk te kort als hij net lek-

ker op gang komt is de finish alweer 
in zicht. Hierdoor werd hij wel 2e in 
de B-finale.
De volgende wedstrijd voor UWTC 
is de BWCC in Uithoorn op zondag 
10 juni. Kijkt u voor de uitslag en 
tussen stand plus actiefoto’s op on-
ze website www.uwtc.nl

Op de foto vlnr staand: Thera Huizinga, Ellen Stokhof, Marco Griffioen, Hans van Dasler, Pascal Hoogeboom (A1), Nic-
ky Kroon (A1), Robin van der Vliet (B1) en Diana van Dasler. Op de voorgrond Arjan Lommers (l) en Vincent Verbrug-
gen (r), niet op de foto Pien Koedijk (geblesseerd).




