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Werk aan de 
molen
Wilnis - Vorige week ging de 
Wilnisser Veenmolen onder 
het mes. Molenmakersbedrijf 
Berkhof uit Zwartebroek kwam 
‘de roeden doorhalen’. Dat is 
een onderhoudsbeurt voor de 
bevestiging van de wieken. 
Een molen heeft, zoals ieder-
een weet, vier wieken. Die wie-
ken zitten aan twee lange me-
talen balken, dat zijn de roe-
den. De roeden kruisen elkaar 
in het midden, in de gietijze-
ren askop. Die kan gaan roes-
ten, en daarom moet alles on-
geveer elke vijf jaar worden ge-
controleerd en eventueel her-
steld. De roeden zijn lang, elk 
bijna 24 meter, en zwaar, bijna 
twee ton per stuk. Wie een gro-
te kraan verwacht, komt bedro-
gen uit. Molens zijn ontworpen 
in de tijd dat er nog geen mo-
biele kranen waren. Ze hebben 
hun eigen voorziening om de-
ze klus te klaren. De (bijna) ho-
rizontale as in het midden van 
de wieken heeft een uitsteek-
sel, de walpen, waaraan een 
katrol kan worden bevestigd. 
De eerste roede wordt met de 
katrol vastgezet, dan losge-
maakt uit de askop en vervol-
gens met de katrol in vertica-
le stand een meter omhoog ge-
trokken. Zo kan de molenma-
ker bekijken wat er aan on-
derhoud moet gebeuren, zo-
als ontroesten en teren. Als dat 
klaar is, laat hij de roede weer 
zakken en wordt deze vastge-
zet. De volgende dag is de an-
dere roede aan de beurt. De 
molen moet ook nog uitge-
lijnd worden, net als een auto-
wiel, anders kunnen de wieken 
gaan slingeren en kan de mo-
len niet gelijkmatig meel ma-
len. Ook binnenin de kap vindt 
nog enig onderhoud plaats. 
De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 
heeft met de opbrengst van de 
Lenterit 2014 bijgedragen aan 
dit kostbare onderhoud, dat 
wordt uitgevoerd in opdracht 
van de stichting Het Utrechts 
Landschap. Wie de molen wil 
zien, kan er iedere zaterdag te-
recht, van tien tot vier, voor een 
uitgebreide uitleg door de mo-
lenaar. De Veenmolen staat al 
sinds 1823 aan de Oudhuijzer-
weg in Wilnis.
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Vergaande plannen voor 
nieuwbouwwijk Marickenzijde

De eerste woningen van Marickenzijde worden in 2015 gebouwd op het stuk land tegenover de Wagenmaker en Dijk-
graaf.

Wilnis - Na de ondertekening van 
de overeenkomst tussen de ge-
meente en Bouwmaatschappij Ver-
welius op woensdag 14 mei in het 
gemeentehuis, werd meegedeeld 
dat er twee weken later voor bewo-
ners een uitgebreide toelichting op 
de plannen zou worden gegeven. 
Dat gebeurde vorige week woens-
dag 28 mei tijdens de door de ge-
meente in samenwerking met Ont-
wikkelaar Verwelius georganiseer-
de informatieavond in Dorpshuis De 
Willisstee. Voor deze avond bleek 
een overweldigende belangstelling 
te bestaan. Zoveel, dat de zaal te 

klein was. Dit tot grote verrassing 
van wethouder David Moolenburgh 
die de aanwezigen welkom heet-
te. Onder de talloze bewoners uit 
de nabije omgeving waren ook heel 
veel jongeren die met hun aanwe-
zigheid blijk gaven wel ‘in de markt 
te zijn’ voor een woning in hun ei-
gen gemeente. Wellicht krijgen zij 
die kans nu. Vooral aan betaalba-
re starterswoningen is in De Ronde 
Venen een chronisch gebrek.
De aanwezigen kregen uitgebreid te 
horen en te zien wat de plannen op 
korte en langere termijn zijn. Buiten 
de zaal lagen plantekeningen ter in-

zage wat betreft de ligging van de 
eerste te bouwen woningen. Detail-
tekeningen, bouwtekeningen van 
woningen, details over energievoor-
ziening en artist impressions zijn 
er nu nog niet. De informatieavond 
had in die zin een algemeen karak-
ter waar globaal plannen werden 
bekend gemaakt en toegelicht.
Gemeentelijk projectleider Jacob 
Alkema was degene die het plan 
van de nieuwe woonwijk Maricken-
zijde toelichtte aan de hand van een 
PowerPoint presentatie.

(Lees verder elders in deze krant).

Plaatsing kunstwerk rotonde
Mijdrecht - De nieuwe rotonde 
Rondweg/Industrieweg/Stations-
weg in Mijdrecht is vorige week 
woensdag, met hulp van wethouder 
Aldrik Dijkstra, verfraaid met een 
kunstwerk. Op dit veel gepasseerde 
scharnierpunt tussen centrum, be-
drijventerrein en woonwijken past 
een werk dat de identiteit van De 
Ronde Venen benadrukt. Abcoud-
se kunstenaar Jan van Schalkwijk 
heeft een ontwerp uitgewerkt waar-
mee hij het accent legt op de ver-
bondenheid van de kernen. De ge-
meente heeft verschillende lokale 
kunstenaars benaderd om mee te 
denken over de inrichting van het 
middeneiland van deze rotonde in 
Mijdrecht. Uiteindelijk heeft zij het 
voorstel van Jan van Schalkwijk ge-
kozen. Met een achtkantig werk van 
cortenstaal dat aan de bovenzijden 
verbonden is, benadrukt hij de een-
heid van gemeente De Ronde Ve-
nen. En tegelijkertijd de eigenheid 
van de acht kernen doordat de on-
derzijden gedeeltelijk los zijn van de 
bodem. De punten van de panelen 
staan als spades in de veengrond: 

Twistvliedschool in Nieuwsuur 
Mijdrecht – Maandag was de film-
ploeg van Nieuwsuur op de Twist-
vliedschool aanwezig om opnames 
te maken van een kanjerles in groep 
1/2. Een hele eer om als school van-
uit het Kanjerinstituut gekozen te 
worden, om te laten zien hoe kan-
jertraining op de Twistvliedschool 
in z’n werk gaat. Kanjertraining is 
een methode voor de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van kind(eren). 
Het is vorige week officieel goedge-
keurd door staatssecretaris Dekker 
als anti-pestprogramma. Sinds drie 
jaar staat de kanjertraining centraal 
in het handelen van de leerkrach-
ten op de Twistvliedschool. De leer-
krachten hebben allemaal de oplei-

ding tot kanjertrainer gevolgd. De 
Kanjertraining leert kinderen res-
pectvol met zichzelf, elkaar en de 
school om te gaan. Bij de kanjer-
training wordt er gewerkt met vier 
kleuren petten: de vier gedragsty-
pen van de Kanjertraining. 

Witte pet
De tijger (witte pet) is zichzelf, te 
vertrouwen, vriendelijk, behulp-
zaam en op een leuke manier grap-
pig en stoer. Het konijn (gele pet) 
doet zielig, trekt zich terug en doet 
bang. Het aapje (de rode pet) lacht 
uit, loopt mee, doet als een uitslo-
ver en maakt theater. De vlerk (de 
zwarte pet) daagt uit, pest, zoekt ru-

zie, speelt de baas. Het belangrijk-
ste doel van deze methode is dat 
een kind positief over zichzelf en 
de ander leert denken. Dit stimu-
leert een positieve sfeer in de groe-
pen. zich bij elkaar betrokken voe-
len en ze krijgen meer zelfvertrou-
wen. Om dit te bereiken zijn er vijf 
afspraken die centraal staan: Nie-
mand speelt de baas, Niemand doet 
zielig, We lachen elkaar niet uit, We 
helpen elkaar, We vertrouwen el-
kaar. Deze regels sluiten perfect 
aan bij de visie van de school. Een-
voudige en heldere regels die alles-
omvattend zijn en die zelfs voor de 
kleuters alsook ouders een duide-
lijk houvast bieden. Ouders zijn op 

Regio – Vandaag, woensdag 4 ju-
ni, gaan de zomerdrives van brid-
gevereniging De Legmeer weer 

van start. Deze altijd drukbezochte 
drives door bridgeliefhebbers uit 
Uithoorn en De Ronde Venen zul-

len deze keer gehouden worden in 
Dans - en Partycentrum Colijn aan 
de Industrieweg 20 in Uithoorn.

Bridge zomerdrives De Legmeer bij dans- en partycentrum

de Twistvliedschool altijd welkom bij 
de Kanjerlessen. In de lessen wordt 
er veel gewerkt met vertrouwensoe-
feningen, rollenspelen en is het be-

langrijk dat kinderen ‘zichzelf zijn’. 
Dit was vooral zichtbaar in de re-
portage van het programma Nieuw-
suur. 

een werkzame gemeente. In de pa-
nelen zijn de acht plaatsen met af-

standen uitgelaserd als symboli-
sche wegwijzer.



De Schakel zet zich in 
voor TFWT
Vinkeveen - Sinds april waren de 
kinderen van basisschool de Scha-
kel in Vinkeveen bezig om geld bij 
elkaar te krijgen voor stichting Tele 
Family Work Team te Kenia. De kin-
deren van de onderbouw zijn aan de 
slag gegaan met een bouwkaart, op 
deze kaart stond dat ze met 1 eu-
ro spijkers konden kopen en met 2 
euro een hamer of bakstenen. De 
kinderen van de bovenbouw werk-
ten aan een microkrediet. Zij kre-
gen 1 euro van de school en kon-
den daar een groter bedrag van ma-
ken door koekjes, cakejes en der-
gelijke te bakken en te verkopen. Of 
door klusjes in huis te doen, honden 
uit te laten enzovoorts. In de afgelo-
pen weken is voor dit project door 
de onderbouw 989,20 opgehaald en 
1210,72 door de bovenbouw. Afge-

lopen dinsdag zijn de cheques aan-
geboden aan Annette Hoogerwerf 
van Stichting TFWT.
Met dit mooie bedrag kunnen al-
leenstaande moeders in de slop-
penwijken van Mombasa onder-
steund worden, zodat ook de kinde-
ren in Kenia een goed bestaan heb-
ben. Deze moeders ontvangen dan 
een microkrediet en ondersteuning 
om voor een zelfstandig inkomen te 
kunnen zorgen.
De kinderen worden opgevangen, 
krijgen eten, verzorging en onder-
wijs en moeders kunnen werken. 
Als dank krijgen de kinderen van 
basisschool de Schakel een mooie 
tekening toegestuurd uit Kenia. 
Die weer een mooi plekje krijgt in 
de school. Kijk voor meer info op  
www.tfwt.nl

Regio - Clous van Mechelen is een 
muzikale duizendpoot, speelt sax, 
drums, piano en nog veel meer. 
Hij componeert in allerlei gen-
res: van klassieke muziek tot main-
stream jazz en liedjes voor de leuk. 
Zijn muziek is bekender dan hijzelf. 
Want wie kent niet de muziek bij de 
‘Grolsch is meesterschap’ reclame 
of de hit Big City en de liedjes van 
Bert & Ernie. Allemaal muziek van 
Van Mechelen. 
Clous komt naar Chazz en gaat spe-
len op de tenorsaxofoon. Hij gaat 
optreden met een paar andere top-
pers van Chazz 2014, namelijk met 
Lils Mackintosch en met Colette 
Wickenhagen, zangeressen waar hij 
langdurig mee samenwerkt en die 
echt een click met hem hebben. Dat 
wordt een muzikaal feestje, reken 
daar maar op. Colette Wickenhagen 
en Clous maakten samen opnames, 
onder andere ‘Just Friends Jammin’, 

een mooie cd vol mainstream jazz. 
En met de bekende jazz- en blues-
zangeres Lils Mackintosch maakte 
Clous het album ‘About Crazy’, ge-
inspireerd op het soms tumultueu-
ze leven van Lils. Bij de masterclass 
die Lils Mackintosch tijdens Chazz 
gaat geven aan getalenteerde jon-
ge mensen begeleidt veelzijdige 
Clous de talenten op de piano. Co-
lette is onze ‘artist in residence’. Me-
de dankzij haar kwaliteit komen er 
zulke begaafde musici bij Chazz op-
treden. En ze doen dat allemaal be-
langeloos voor het goede doel, ook 
Clous van Mechelen, de muzikant 
met humor en Lils Mackintosch met 
haar warme stem, die een sfeerma-
ker van klasse is. Voorpret heb je als 
je op Youtube gaat zoeken. Chazz 
2014: zaterdag 21 juni van 15.30 – 
22.30 uur, Stroomzicht, Westzijde 
50, De Hoef. Voor het programma 
en voor kaarten: www.chazz.nl
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Is 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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Gevonden:
- Uithoorn, Torbeckerlaan: Zwarte kat met klein wit befje. Draagt 

bandje van Dierenbescherming.
- Wilnis, Christinastraat: Rood/witte poes.
- De Kwakel, Kerklaan: Zwanger poes.
- Wilnis, Padmosweg: Schildpad poes.
- Uithoorn, John van Oldenbarneveldlaan: Schildpad.
- Mijdrecht, 2e Zijweg: Klein cyperse poes.

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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Waar o.a. optreedt Anke Angel
Anke Angel is Boogie Woogie in een wervelende formidabele show 
met power en veel energie. Haar show is grappig, dynamisch en swin-
gend. Anke zingt met een verbazend flexibele stem en is ook nog eens 
de Piano Queen van de Boogie Woogie. Zij wordt begeleid door een 
virtuoos trio bestaande uit Harm van Sleen, bas en Dolf Helge Drums . 
Anke zelf zit natuurlijk achter de piano. Anke trad op op internationa-
le podia zoals het Zwitserse Internationale Jazz festival, de Jazz Ralley 
in Düsseldorf, in Baden Baden, in Barcelona, Dubai, Stockholm en na-
tuurlijk op vele Nederlandse podia. Kom ook. En geniet van een fantas-
tische muzikale dag met nog veel meer top musici. Er zijn heerlijke en 
toch betaalbare hapjes, drankjes en kleine maaltijden. Het wordt een 
top dag! Tickets in de voorverkoop 15,- (Abcoude Boekhandel Sprey, 
Mijdrecht Boekhandel Mondria, Vinkeveen Drogisterij De Bree, Wilnis 
De Zwart dranken & delicatessen) Aan de kassa 20,-. De opbrengst 
van deze feestelijke dag gaat naar scholen voor de allerarmste kinde-
ren in Guatemala, Kenia, Nepal en Tanzania.

Tot Chazz!
Nel Bouwhuijzen
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Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals een 
ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. Met 
onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding en aan 
het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Chazz 2014
op de langste dag van 2014, zaterdag 21 juni van 15.30-22.30 uur 
het Chazz muziekfestival in de betoverende tuin van Stroomzicht, 

Westzijde 50, De Hoef 

Excursie Eilandspolder
Regio - Al varende door Eilands-
polder ervaart u de natuur van wel 
heel dichtbij. Alle weidevogelkui-
kens hebben dan inmiddels hun 
nesten verlaten en sommige van 
hen kunnen al vliegen. Een gevaar-
lijke periode voor jonge weidevo-
gels want overal loeren de geva-
ren. Bruine kiekendieven verschal-
ken graag een jong kuikentje maar 
met veel geroep en duikaanvallen 
proberen de ouders gezamenlijk 
het gevaar te verdrijven. Een heel 
spektakel! De boottocht neemt u 
ook mee naar een stukje plas-dras 
waar meestal wel kluten zijn te vin-
den. In de buurt nestelen vaak vis-
diefjes die je voorbij kunt zien vlie-
gen met gevangen visjes voor zijn 
pullen. Onze excursie naar Eilands-
polder vindt plaats op zaterdag 14 
juni 2014, van 10.00 tot 12.00 uur. 
Het vertrek is vanuit de Werkschuur 
Eilandspolder aan de Oudelands-
dijk 1a, 1844 KN Driehuizen. De 
kosten van de excursie zijn 5,- per 

Restauratie van 
olieverfschilderijen
De Kwakel - Bij De Inlijsteraar in De 
Kwakel kunt u naast het inlijsten van 
kunstwerken ook terecht voor res-
tauratie. Heeft u uit erfenis een mooi 
schilderij in uw bezit gekregen of 
een mooi oud kunstwerk op een vei-
ling op de kop kunnen tikken, dan 
kan het zijn dat het werk beschadigd 
is of gewoon extreem vuil. Ook op 
zolders kunnen nog vergeten kunst-
werkjes liggen die na een grondi-
ge opknapbeurt weer volop kunnen 
sprankelen in uw woonkamer. Gerrit 
Hoogebeen van De Inlijsteraar kan u 
dan van dienst zijn.

Inspectie en prijsopgave
Na het maken van een afspraak 
volgt een grondige inspectie van het 
betreffende werk waarna u ter plek-
ke te horen krijgt wat er zou moe-
ten gebeuren en wat hiervan de kos-
ten zouden zijn. U krijgt een reëel en 
vakkundig advies. Het consult en de 
prijsopgave is gratis, dus een drem-
pel hoeft er niet te zijn.

Veel voorkomende werkzaamhe-
den bij restauratie zijn:
- Oppervlakte reiniging
- Diepte reiniging

- Doubleren 
 (opnieuw bedoeken)
- Scheur reparatie
- Kras reparatie
- Afbladderende verf herstellen
- Opnieuw opspannen/
 uitspieën
- Beschildering retoucheren 
 (verf opnieuw aanbrengen)
- Vernis aanbrengen 
 (glans-, mat- of zijde vernis)

Restauratie werkt sterk 
waardevermeerderend. 
Het is een bekend feit dat een schil-
derij – dat door restauratie in top-
conditie is gebracht - behoorlijk in 
waarde kan stijgen. Als het geres-
taureerde kunstwerk gecombineerd 
wordt met de juiste schilderijlijst, 
dan ontstaat er een perfecte balans 
waar u nog jarenlang met veel ple-
zier van kunt genieten. Kortom, het 
is alleszins de moeite waard om 
eens contact op te nemen met Gerrit 
Hoogebeen van De Inlijsteraar in De 
Kwakel en uw werken aan hem voor 
te leggen. U vindt de showroom aan 
de Stelling 30 in de Kwakel en is uit-
sluitend op afspraak te maken: tel. 
0297-523797 of 06-81053830.

Mijdrecht - De politie wil graag in 
contact komen met twee hardlopers 
die getuige waren van een confron-
tatie tussen een meisje en drie jon-
gemannen op het fietspad van de 
brug liggend tussen de wijk Mo-
lenland en de Cornelis Beerninck-
straat. Het tweetal wordt gevraagd 
contact op te nemen met de poli-
tie Mijdrecht, via het telefoonnum-
mer 0900-8844. Woensdag 21 mei 
rond 19.00 uur fietste een 17-jari-
ge meisje uit De Ronde Venen over 
de brug en zag midden op de brug 
het drietal staan. Het meisje bel-
de met haar fietsbel en vroeg of zij 
er langs mocht. Dat weigerde het 
drietal en een van hen trok aan het 
stuur en een andere jongen voel-

de ondertussen in haar kleding op 
zoek naar buit, mogelijk haar tele-
foon. Het meisje verzette zich en op 
dat moment kwamen er twee hard-
lopers aan. Die riepen dat het drie-
tal moest stoppen om het meisje te 
belagen. Het drietal rende hierop 
weg over het pad achter de Proost-
dijschool langs richting de Ansel-
musstraat. Het geschrokken meisje 
sprak nog even met de twee hardlo-
pers en deed later op het politiebu-
reau aangifte. De politie onderzoekt 
de poging beroving en hoopt dat de 
twee hardlopers contact opnemen, 
omdat zij mogelijk waardevolle in-
formatie hebben over het drietal, 
zodat de politie hen kan opsporen 
en aanhouden.

Politie zoekt twee hardlopers

persoon en kan ter plekke worden 
voldaan. Natuurlijk rekenen we op 
een stralende dag maar trek bij re-
gen laarzen en een regenjas aan. 
Aanmelden kan via email: degroe-
nevenen@hetnet.nl of met een tele-
foontje naar ons secretariaat: 0297 
261576. Er zijn nog maar een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar 
dus meld u snel aan, vol is vol!

Clous van Mechelen komt 
naar Chazz 2014

Open Dag bij
“Het VerkeersCollege”

Mijdrecht - Het VerkeersCollege 
verzorgt op zaterdag 14 juni weer 
de jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht. 
“Het VerkeersCollege” heeft mo-
menteel 4 vestigingen in verschil-
lende regio’s en beschikt daarbij 
over 15 lesauto’s, bromfietsen, mo-
toren een BE combinaties en een 
eigen vrachtauto. Voor al uw rijbe-
wijzen bent u hier dus aan het juiste 
adres. Wilt u een kennismaken met 
Het VerkeersCollege en de instruc-
teurs in Mijdrecht of heeft u altijd al 
eens een rondje met een vrachtau-
to of motor willen rijden dan is za-
terdag uw kans. Kom gezellig langs 
voor een gratis rijtest met de auto, 
vrachtauto of motor. 

Ook kunt u een theoriesessie over 
de nieuwe verkeersregels bij wo-
nen. Natuurlijk kunnen wij ook al 
uw vragen beantwoorden over: 
2todrive (16,5 jaar B rijbewijs) en de 
code 95 (nascholing chauffeurs) en 
het nieuwe motorrijbewijs.

Deze Open Dag hebben zijn er spe-
ciale Kortingsacties voor de auto 
en bromfiets !!! Bij aanmelding voor 
de auto ontvangt u een Gratis Slip-
cursus. Komt u ook even langs? De 
koffie en de instructeurs staan voor 
u klaar !! Op Zaterdag 14 juni van 
10.00-16.00 uur. Bij “Het Verkeers-
College”, Diamant 6 in Mijdrecht 
(naast het VLC).

Op bezoek bij de brandweer
Mijdrecht – Vorige week Dins-
dag gingen de leerlingen van 
groep 6 van de Twistvliedschool 
Mijdrecht op bezoek bij de Brand-
weer Aalsmeer. De kinderen hebben 
een uitgebreide uitleg gehad van 3 
brandweermannen.
Ze mochten een brandweerjas aan, 
een helm op en in de brandweerau-

to en boot zitten. Op het einde ging 
de brandweerman een brandje ma-
ken en een gasflesje laten ontplof-
fen. Dat was heel spannend! Ieder-
een stond natuurlijk op veilige af-
stand te kijken.
Het was heel interessant en ze heb-
ben veel geleerd. De leerlingen had-
den een leuke tekening gemaakt.









Mijdrecht - De dag begon al 
vroeg. Het opbouwen van de stal-
letjes voor de poffertje, hambur-
gers en broodjes kaas. De mooie 
partytenten en zit gelegenheden, 
om het watgezelliger en mooier 
te maken. Ook waren er euke 
springkussen voor de kindjes. Na 
de komst van de dj begon het 
feestje eigelijk al. De opening 
werd gedaan door de voorzitter 
waarna de aftrap plaats vond. 120 
spelers en 14 teams hebben on-
der genot van het zonnetje een 
heerlijke dag gehad. De wedstrij-
den waren rond half zes klaar en 
na het nemen van een groepsfoto 
ter herinnering zijn de shirts nog 
geveild.

Ook de omgekeerde loterij met de 
door bijna alle Mijdrechtse win-
kels gedoneerde artikelen was 
een succes. Bijna iedereen heeft 
wel wat gewonnen, van Bommel 
schoenen, hegge schaar, siera-
den, speelgoed enz enz enz met 
dank aan Mijdrecht dorp. Daarna 
kon de voorlopige opbrengst 
worden gemeld: ruim 6000 euro 
En daar komt echt nog wel wat 
bij. Kortom een eerlijke ,gezellige, 

smakelijke, zonnige, behulpzame, 
en vooral bijzondere dag.

Langs deze weg wil de organisa-
tie en de familie van Jorick, nog-
maals iedereen bedanken voor 
deze dag. Zeker ook de spon-
soren: Hema, Het Rechthuis, de 
Meijrt, de Keurslager, AH, Duo 
Sport, Wonders Fashion, Prinselijk 
proeven, Koek Juwelier, Van Beel 
juwelier, de Croissanterie, Mon-
dria, de Loods Fashion, Rendez 
vous,. Swaab juwelier, Jamin, Smit 
Schoenen, Bart Smit, Blues Basic, 
Leeman schoenen, Versteeg de-
licatesse, Bonne Nuit, Prego, Kar-
wei, Kingsal markt, Brasserie de 
Waard, Dirk Stam, Poffertjes, Re-
triuvaille, El Fuego, Kingsize licht 
en muziek, De Twee Heertjes, De 
Lijnkijkers, Notarispraktijk J.G. 
Lagendijk, De Groene Venen, De 
Nieuwe Meerbode, Dr. H. Boel-
houwer, Opblaasfiguur.nl, Marlies 
Geervliet, Frans Zaal, Mark van 
der Maarel , Lesley de Sa en alle 
andere vrijwilligers. Zonder hen 
was dit niet mogelijk geweest.

Eventuele donaties kunt u sturen 
naar: NL46ABNA0424973707

Jorick Bronsky Voetbaltoernooi: 

Wat een prachtige dag!!





 
08   Nieuwe Meerbode  •  4 juni 2014

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 advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Bij velen is Tuincentrum-Kwekerij 
Rijdes aan de Uitweg 17 in Vinke-
veen al meer dan veertig jaar een 
begrip. In 1971 begon Klaas Rijdes 
met de verkoop van bloemen en 
planten, overwegend afkomstig uit 
zijn kwekerij. Het assortiment breid-
de zich echter al spoedig uit omdat 
ook andere partijen siergewassen 
inbrachten. Jaren geleden namen 
zoon Marc en zijn vrouw Esther de 
zaken over en zorgden voor een ge-
stage groei binnen het assortiment. 
Vandaag de dag is er in een over-
dekte ruimte van ruim 1.300 vier-
kante meter een uitgebreide keuze 
aan bloeiende planten, vaste plan-
ten, eenjarig goed, tuinkruidenplan-
ten, kamerplanten, vetplanten, cac-
tussen, sierpotten, woondecoraties 
en wat al niet. Het is hier ook een 
eldorado voor mensen die zich uit-
sluitend (willen) beperken tot ka-
merplanten en bloemen in een 
vaas. Tuinliefhebbers worden van-
zelfsprekend eveneens niet ver-
geten en kunnen zowel binnen als 
buiten op 600 (extra) vierkante me-
ter terecht voor hun keuze uit een 
groot assortiment tuinplanten. Maar 

ook pot- en tuinaarde en alles voor 
het onderhoud van de tuin, inclusief 
meststoffen en diverse (bloem)za-
den zijn hier te koop, echter met uit-
zondering van tuingereedschappen. 
Hier vindt u trouwens ook afschei-
dingen en schuttingen, maar even-
eens alles om tuin, terras of balkon 
leuk aan te kleden met bloembak-
ken en/of kuipplanten. Ver hoeft u 
er niet mee te lopen, want halver-
wege het kassencomplex is aan de 
zijkant parkeerruimte kort bij de 
deur. Er is trouwens overal ruime 
parkeergelegenheid op eigen ter-
rein.

Bloemsierkunst
Tuincentrum Rijdes onderscheidt 
zich eveneens door een groot en 
prachtig gekleurd aanbod aan snij-
bloemen. Marc en Esther Rijdes 
hebben het familiebedrijf verder in 
de markt gezet met een enthousi-
ast team van medewerk(st)ers die 
ouderwetse service en klantvrien-
delijkheid hoog in het vaandel heb-
ben staan. Het bezorgen van be-
stellingen hoort daar eveneens bij. 
Daarnaast houdt men bij Rijdes een 
aantal specialismen in ere op het 
gebied van bloemsierkunst in de 
breedste zin van het woord. Cre-
atieve handen maken bloemstuk-
ken en boeketten voor onder ande-
re verjaardagen, jubilea, bruiloften 

(inclusief corsages) en begrafenis-
sen. Marc: “We kopen bloemen en 
planten van goede kwaliteit zelf in 
op verschillende veilingen en kun-
nen daardoor scherpe prijzen han-
teren. Daar profi teren onze klanten 
van want op die manier houden wij 
het voor hen ook betaalbaar. Daar-
naast werken we veel samen met 
tuin- en plantgerelateerde bedrij-
ven en hoveniers. Zo creëren we 
een breed aanbod van mogelijkhe-
den en toepassingen.”
Bij Tuincentrum Rijdes is iedereen 
die van bloemen en planten houdt 
altijd van harte welkom om in een 
rustige sfeer vrijblijvend het aanbod 
te komen bekijken, zich te laten ad-
viseren en/of te kopen. 

Als u uw tuin of terras eens 
wil trakteren op een kleurrijk 
aanzien, is het echt de moeite 
waard om bij Tuincentrum 
Rijdes te gaan kijken. U 
zult versteld staan van het 
uitgebreide en fl eurige 
aanbod! Maar ook als u 
‘gewoon’ een (vers) bloemetje 
of fraaie plant wilt voor uzelf 
of een relatie, bent u aan het 
juiste adres. Vergeet vooral 
niet het aanbod van prachtige 
orchideeën eens te bekijken! 

Tel. 0297-261784.

Tuincentrum-Kwekerij Rijdes
Klassiek familiebedrijf
met bloemrijk aanbod

IN UITVOERING

Vergaande plannen voor 
nieuwbouwwijk Marickenzijde

Prijswinnaars koffiekaartenloterij 
“Stee-Inn”/Willisstee bekend
Wilnis - Aan het begin van het 
sportseizoen 2013/2014 is “Stee-
Inn” in Dorpscentrum Willisstee 
in Wilnis weer begonnen met een 
nieuwe koffiekaarten-actie voor 
haar vaste klanten.
Middels aanschaf van zo’n kortings-
kaart kon je meedoen aan een lo-
terij, met als 1e prijs een verras-
singspakket ter waarde van 50,-, als 
2e prijs een verrassingspakket ter 
waarde van 25,-en als 3e prijs een 

10-koppen-koffiekaart ter waar-
de van 14,-. De prijzen zijn dit jaar 
gesponsord door Bots Huisdiervoe-
ders, De Zwart Dranken en Deli-
catessen, Brood- en Banketbakke-
rij Tersteeg, Keurslager Stefan van 
Kreuningen, Yoga by Jo, haar part-
ner Personal Coach Niels en Stee-
Inn, waarvoor hartelijk dank! Op 
woensdag 28 mei jl. heeft de trek-
king plaatsgevonden onder het toe-
ziend oog van Ron en Elly Sabbé 

van Spel en Sport DRV Badminton 
en hierbij zijn de volgende winnaars 
uit de bus gekomen: de 1e Prijs voor 
mevrouw De Otter, de 2e Prijs voor 
mevrouw Reesinck en de 3e Prijs 
voor de heer en mevrouw Wester-
dijk, allen sporters van Sportvereni-
ging Spel- en Sport De Ronde Ve-
nen. Ron en Brigitte van Stee-Inn fe-
liciteren de winnaars en danken al-
le sportende klanten weer voor hun 
trouwe klandizie!!

Bike Event bij Van Rijn 
Fietsen op zaterdag 7 juni
Vrouwenakker - Met gemak el-
ke dag 10 kilometer naar het werk 
en terug? Of fluitend de heuvel op? 
Met een elektrische fiets trapt u el-
ke afstand moeiteloos weg! Wie wil 
kennismaken met het rijden op een 
elektrische fiets, kan op 7 juni gratis 
komen proefrijden tijdens het Bike 
Event bij Van Rijn Fietsen! Ook voor 
stadsfietsen en racefietsen bent u 
hier natuurlijk aan het goede adres.
Om de fiets te vinden die bij u past, 
heeft Van Rijn Fietsen 3 fietsmer-
ken uitgenodigd, die u het gemak 
en comfort van elektrisch fietsen la-
ten ontdekken. Gazelle, Koga Miya-

ta en Cannondale geven u de keu-
ze uit verschillende type elektrische 
fietsen met voorwielmotor of mid-
denmotor. Koga Miyata heeft zelfs 
een geruisloze achterwielmotor. Bij 
de elektrische fietsen met voorwiel-
aandrijving kunt u zelf uw actieradi-
us (bereik in kilometers) bepalen. U 
heeft hierbij de keuze uit verschil-
lende accu’s met elk een andere ca-
paciteit. U kunt ook kiezen voor een 
fiets met een zeer krachtige mid-
denmotor. De modellen met een 
middenmotor zijn net zo wendbaar 
als een gewone stadsfiets, dank-
zij de lage plaatsing van de motor. 

Bovendien kunt u bij sommige luxe 
modellen schakelen terwijl u trapt! 
Bij aankoop van een Gazelle Inner-
gy e-bike op 7 juni, ontvangt u gra-
tis de update naar een gouden ac-
cu. Hiermee heeft u een flinke actie-
radius! Mocht u meer gecharmeerd 
zijn van een e-bike van Koga Miya-
ta of Cannondale, krijgt u bij de aan-
schaf tijdens het Bike Event een gra-
tis diefstalverzekering voor 3 jaar.

Niet alleen e-bikes!
Van Rijn Fietsen doet nog een duit 
in het zakje door met extra scher-
pe prijzen op overjarige en tweede-
hands stadsfietsen, racefietsen en 
e-bikes en te komen. Alles voor fiet-
sen kunt u bij Van Rijn Fietsen vin-
den. Ook kleding en andere acces-
soires! Van Rijn Fietsen, Vrouwenak-
ker 7a, Vrouwenakker

Vervolg van voorpagina

Bewoners aan de Wagenmaker in 
Veenzijde III en later aan de Zeelt, 
Rietvoorn en Wethouder Van Dam-
laan in Veenzijde I hebben nog een 
jaar vrij uitzicht over het grasland. In 
2015 wordt dat stilaan minder als in 
de eerste fase daar rijtjeswoningen 
zullen worden gebouwd. 
Te beginnen tegenover de Wagen-
maker. Dan start Projectontwikke-
laar en bouwmaatschappij Verweli-
us uit Huizen met de bouw van de 
eerste fase van 164 woningen. Die 
komen er in ieder geval, of ze nu 
zijn verkocht of niet. In totaal ont-
wikkelt Verwelius op ongeveer de 
helft van het beschikbare terrein 
bijna 500 woningen in verschillen-
de varianten. Op het andere deel, 
richting Enschedeweg (N212) zul-
len nog eens 460 woningen ver-
rijzen. In totaal dus 960, zo is het 
plan. Inclusief groen en waterpartij-
en; waar mogelijk in een parkachti-
ge omgeving. Van het totaal te be-
bouwen oppervlak moet 14% water 
blijven (sloten, poeltjes, waterpartij-
en etc.). De gemeente begint de ko-
mende weken al met het storten van 
grond (zand) voor de voorbelasting. 
Dat alleen al kost 2,5 miljoen euro. 
Dat moet een jaar liggen. Om stui-
ven te voorkomen wordt het afge-
dekt met een laagje aarde waarop 
beplanting gaat groeien. Verwelius 
wil na de zomer van 2015 beginnen 
met de daadwerkelijke bouw, waar-
na wordt verwacht dat medio 2016 
de eerste bewoners hun nieuwe wo-
ning kunnen betrekken. Dit deel 
van het project (met 500 woningen) 
moet in 2020 klaar zijn. De nieuwe 
wijk wordt volgens een ‘lamellen-
structuur’ gebouwd. Dat houdt in 
dat de meeste woningen met hun 
tuin in een Noord-Zuid richting ko-
men te liggen en dat er haaks op el-
kaar staande straten en sloten ko-
men. De hoofdontsluiting van de 
wijk gebeurt via een nieuw aan te 
leggen rotonde op de Mijdrecht-
se Dwarsweg; ongeveer ter hoog-
te waar nu de gele bouwkeet in het 
land staat.

Geen doorsteek en winkels
In de nieuwe plannen is op voor-
hand geen doorsteek voorzien rich-
ting Veenzijde I. Wel naar Veenzij-
de III. Dat riep natuurlijk de nodi-
ge vragen op over verkeersinten-
siteit in de wijk. Een aantal aan-
wezigen gaf aan het merkwaar-
dig te vinden dat de eerst geplan-
de doorsteek naar de Pieter Joos-
tenlaan kort geleden werd afgebla-
zen omdat het project Marickenzijde 
niet doorging. Eerder moest daar-
voor een aantal huizen aan de Van 
Damlaan het veld ruimen en bewo-
ners moesten verhuizen. Omdat de 
sloop niet doorging werden de wo-
ningen weer in de markt gezet wat 
gepaard ging met veel commotie en 
onvrede. Al met al heeft dat de ge-
meente uiteindelijk veel geld gekost. 
Nu ineens is het plan tevoorschijn 
gehaald en gaat Marickenzijde wél 
gebouwd worden! Was het niet eer-
der bekend dat het plan doorgang 
zou vinden? Een omvangrijk nieuw-
bouwproject komt toch niet zomaar 
uit de lucht vallen? Ook al omdat het 
hier een al langer lopend project be-
treft. De wethouder gaf toe dat het 
niet doorgaan van de wijkverbinding 
inderdaad veel (gemeenschaps)geld 
heeft gekost, maar ging verder niet 
op de zaak in. In de huidige nieuw-
bouwplannen en inrichting van de 
wijk werd verteld dat, zo het er nu 
naar uitziet, ook geen ruimte is ge-
reserveerd voor een supermarkt en/
of andere winkelvoorzieningen. Dat 
zal een tegenslag zijn voor de hui-
dige C1000 aan de Molmlaan. Toen 
het Estafetteproject van tafel ging 
was de hoop gevestigd op een 
grotere locatie in de nieuwbouw-

wijk Marickenzijde. Nu er voorals-
nog geen ‘doorsteek(je)’ komt in de 
richting van de Pieter Joostenlaan 
of Van Damlaan vist de super ach-
ter het net. Misschien behoort een 
loop/fietsbrugje over de sloot ach-
ter de Van Damlaan tot de moge-
lijkheden?.... Wie met de auto bij de 
C1000 boodschappen wil doen zal 
dan vanuit de nieuwe wijk moeten 
omrijden. “Er is nog ruimte voor op-
ties,” zo liet de projectleider weten.

Miljoenenstrop
De aanwezigen kregen tijdens de 
presentatie alle kans om vragen te 
stellen over het project waar Alkema 
zo goed mogelijk antwoord op gaf. 
Daarbij riep hij af en toe de hulp in 
van de wethouder en/of twee me-
dewerkers van Verwelius als het om 
antwoorden ging die buiten zijn pro-
jectsfeer lagen. Er werden tal van 
vragen gesteld, onder meer over de 
hoogte van het terrein, de grond-
prijs, de zetting, waterberging en 
ontwatering, of er ook starterswo-
ningen en huurwoningen komen, 
of er al iets van prijzen bekend is, 
wanneer de verkoop van start gaat, 
of de geluidswal aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg bij de Dijkgraaf wordt 
doorgetrokken, over het toenemen-
de verkeer dat de nieuwbouwwijk 
met zich meebrengt en dergelijke. 
Maar ook hoe de verhouding tussen 
kosten en baten van dit project voor 
de gemeente uitpakt. Daarop liet 
wethouder Moolenburgh weten dat 
de gemeente er bij dit project mil-
joenen bij inschiet. Langer wachten 
met woningbouw op dit terrein zou 
op den duur echter nog meer gaan 
kosten. Hij verwachtte wel een keer 
quitte te zullen spelen als het gebied 
verder wordt ontwikkeld. “Reden 
dat bepaalde projecten nu van start 
kunnen gaan is dat de gemeente 
een andere koers vaart en met pro-
jectontwikkelaars heeft afgesproken 
dat de risicofactoren worden ge-
deeld. De gemeente draait dus niet 
meer alleen op voor de kosten als de 
grond of woningen niet worden ver-
kocht,” zo liet wethouder Moolen-
burgh onlangs tijdens een interview 
weten. Dat heeft dus ook betrekking 
op de ontwikkeling van Maricken-
zijde. Er werden geen mededelin-
gen gedaan over de grondprijs. Wel 
dat Verwelius in de deal met de ge-
meente heeft aangegeven op de be-
treffende grond betaalbare wonin-
gen te kunnen neerzetten. Maar wat 
heet betaalbaar? Het blijft het Groe-
ne Hart en dat betekent dat vraag en 
aanbod niet met elkaar in evenwicht 
zijn omdat de woningen per defini-
tie duurder zullen uitvallen dan bui-
ten deze regio. Volgend jaar weten 
we meer als de woningen in de ver-
koop gaan.

Gevarieerd woningaanbod
Tijdens deze informatieve avond 
werd ook duidelijk wat de plannen 
zijn voor woningbouw op Maric-
kenzijde. Zo zal aan de kant van de 
Mijdrechtse Dwarsweg, even voor-
bij de geluidswal, een drietal appar-
tementcomplexen met in totaal 50 
appartementen worden gebouwd. 
Twee zullen zes woonlagen krijgen 
en een acht. (vergelijk: het hoogste 
woontorentje aan de Wagenwaker 
telt zes woonlagen, inclusief pent-
house). Er is verder voorzien in 100 
sociale huurwoningen en 100 (soci-
ale) koopwoningen (in het gebied 
tegenover Wagenmaker); 129 ge-
schakelde woningen, 80 twee on-
der een kap woningen (aan de kant 
van de Van Damlaan) en 40 bene-
den/bovenwoningen. Deze laatste 
zijn eveneens geschikt voor starters. 
Er wordt niet voorzien in specifieke 
woningen voor ouderen! Bij de bouw 
van de woningen wordt zoveel mo-
gelijk rekening gehouden met een 
duurzaamheidsfactor. Goede isolatie 
en gebruik van duurzame materialen 

staan hoog in het vaandel. Voor hui-
zen die niet verkocht worden ligt het 
risico bij Verwelius. Verwacht wordt 
echter dat alle woningen aan de 
man/vrouw zullen worden gebracht. 
De plannen voor woningbouw in het 
gebied dateren van 1994. Tien jaar 
na dato werd het plan Maricken-
land en Marickenzijde (toen nog be-
kend als het ‘Parklandschap’) opge-
zet. Daarvan vond ondertekening in 
2005 plaats bij het toenmalige Mi-
nisterie van VROM. Na ingediende 
bezwaarschriften werd het uiteinde-
lijk door de Raad van State afgebla-
zen, met uitzondering van het deel 
voor de woningbouw in Maricken-
zijde. Dat mocht gewoon doorgang 
vinden. Toen deed de crisis zijn in-
trede en werd de zaak in de ijskast 
gezet. Vorig jaar werd het weer ‘ont-
dooid’ en opnieuw bekeken. Dat re-
sulteerde in de ondertekening voor 
de bouw van woningen op woens-
dag 14 mei jl. Twintig jaar later kan 
dat nu eindelijk van start gaan.

Vanaf de Wethouder Van Damlaan nu nog vrij uitzicht over het land, vanaf 2015 komt hier woningbouw.





 
10   Nieuwe Meerbode  •  4 juni 2014

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 6 juni 2014 
is er prijsklaverjassen om fraaie prij-
zen voor iedereen in Café de Me-
rel Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562. Aanwezig zijn om 
19.45 uur en uiterlijk om 20.00 star-
ten met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. We spelen viermaal zestien 
giffies, de punten worden bij elkaar 
opgeteld, en de winnaar of winnares 
is bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola. De uitslag van 

de laatst gespeelde prijsklaverjas-
avond op vrijdag was;
1 Jan van Kouwen  6673 punten 
2 Cock Meijer  6670 punten
3 William Mayenburg  6612 punten
4 Gerrit de Busser  6542 punten
5 Nico May  6516 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Corry van Bemmelen met 5156 pun-
ten. De volgende datums voor het 
prijsklaverjassen zijn in 2014; 6 en 
20 juni en 4 juli.

Dames TV Wilnis 
kampioen in hoofdklasse
Wilnis – De dames van tennisver-
eniging Wilnis zijn afgelopen za-
terdag kampioen geworden na een 
overtuigende 5–1 zege op Hoog-
land. Zaterdag werd de spits afge-
beten door Karin de Vink. Haar te-
genstandster bleek niet van plan 
veel energie in deze partij te stop-
pen. Bij een stand van 2-2 in de 
eerste set gaf ze op met een ver-
meende schouderblessure. Achter-
af bleek dat de krachten voor de 
dubbel gespaard werden. Caroli-
ne Prins-Kors speelde voor Wilnis 
de tweede wedstrijd. Gedecideerd 
werd haar tegenstandster met 6-0 
en 6-4 verslagen. De derde par-
tij van de dag werd gespeeld door 
Danique Bank. Zoals wel meer het 
geval is bij Danique was ze soms 
meer bezig met zichzelf dan met 
haar tegenstandster. Terwijl de eer-
ste set nog met 6-3 vrij eenvoudig 
werd gewonnen begon in de twee-
de set vooral de backhand te hape-
ren. Al snel stond er een 4-1 achter-
stand op de borden. Daarna recht-
te Danique haar rug en werd het 
derde punt voor Wilnis met 6-4 in 
de tweede set toch nog binnen ge-
haald. De vierde partij van de dag 
werd door Maj Gigengack gespeeld. 
Maj was in deze competitie zowel in 
haar enkel als dubbel nog ongesla-
gen. Vandaag liet ze er bij haar en-
kel ook geen gras over groeien. Met 
degelijk spel werd haar tegenstand-
ster met 6-1 en 6-0 teruggewezen. 
Het kampioenschap was een feit en 
zeer sportief hadden de speelsters 
uit Lelystad bloemen meegenomen 
voor hun tegenstandsters uit Wilnis. 

Dubbel
De eerste dubbel van Wilnis, be-
staande uit Karin en Danique, werd 
verloren. De dame uit Lelystad die in 
haar enkel nog geblesseerd afhaak-
te bleek wonderwel snel hersteld te 
zijn en liet zien dat zij niet voor niets 
een drie op haar pas had staan. In 
de tweede dubbel, gespeeld door 
Caroline Prins-Kors en Christa He-

melaar, liet Wilnis nog even duidelijk 
zien dat het een team is dat voor-
al in de breedte erg sterk is. Als een 
van de teamleden ergens een steek 
laat vallen wordt dit door een ander 
wel weer goedgemaakt. De einduit-
slag Wilnis-Hoogland werd uitein-
delijk 5-1 in het voordeel van Wilnis 
en het kampioenschap kon gevierd 
gaan worden.
Sponsor Jeroen en Ebrine Weber 
van Jeroc 2000 Promofessionals 
kunnen trots zijn op het team dat 
al jarenlang door hun van kleding 
voorzien wordt. Omgekeerd zijn de 
speelsters van TV Wilnis blij met hun 
sponsor! 

Klein
Hoewel TV WILNIS een relatief klei-
ne vereniging is mag het met recht 
een prestatie genoemd worden dat 
ze een damesteam hebben dat op 
een dergelijk hoog niveau tennist. 
Volgend jaar zal nu geprobeerd 
worden om zich in de overgangs-
klasse te handhaven, een klasse wat 
de op een na hoogste stap is naar 
het hoogste niveau in Nederland 
voor damesteams op de zaterdag. 
Ook dit jaar organiseert TV Wilnis 
ook dit jaar weer het Wilnis Open. 
Dit open toernooi wat als zeer ge-
zellig maar ook van hoog niveau be-
kend staat wordt gespeeld van 21 
juni t/m 29 juni 2014. Vooral door 
de nieuwe tennisbanen is het toer-
nooi vorig jaar door veel tennissers/
tennissters opnieuw ontdekt. De or-
ganisatie mocht zich vorig jaar ver-
heugen op een behoorlijke verho-
ging van het aantal inschrijvingen 
en uiteraard wordt hier dit jaar ook 
op gerekend. Men kan zich voor dit 
toernooi nog steeds aanmelden c.q. 
inschrijven en anders is men altijd 
welkom om op het gezellige tennis-
complex om te kijken naar een van 
de vele spannende tenniswedstrij-
den onder het genot van een van 
de heerlijke gerechten die de da-
mes van de catering voor u zullen 
bereiden.

De prijswinnaars: Zittend links: Johan Kuijper, Ria Holla, Wil Kuijper. Achter de tafel v.l.n.r. Jopie Kars, Jan Niesten, Pe-
ter Hartog, Riek van Veen, Chiel Dolk, Peter Oudshoorn, Els Hoetmer, Sophia Ettekoven, Wim Beijer en Bep de Koning.
Rechter rij van boven naar beneden: Jan Roeleveld, Piet Geusebroek, Riek Winkel, Reini Pieneman, Nico van Heerin-
gen en Yde Offringa. 

Senioren League Spel en Sport De Ronde Venen
Ria Holla en Johan Kuijper opnieuw winnaars
Mijdrecht – Op dinsdag 27 mei 
vond in bowlingcentrum Mijdrecht 
de afsluiting plaats van de bowling-
competitie 2013/2014 van de seni-
oren league van Stichting Spel en 
Sport De Ronde Venen. De bowling-
groep bestaat uit ongeveer 75 actie-
ve spelers die gedurende de perio-

de van september tot en met mei el-
ke dinsdagmiddag bijeenkomen. Er 
wordt gestreden om de Ronde Ve-
nen Fonds Wisselbokaal, de Jan van 
den Berg Wisselbokaal en de cate-
gorieprijzen voor mannen en vrou-
wen.. Het negentiende seizoen ken-
de wederom een spannend ver-

Vinkeveen - Korfbalvereniging De 
Vinken uit Vinkeveen mag opnieuw 
een kampioen huldigen! De Vin-
ken C2, gesponsord door de Jum-
bo uit Vinkeveen, heeft de boven-
ste plaats in de vierde klasse weten 
te bemachtigen! Vorige week maak-
te De Vinken C2 het nog onnodig 
spannend in de competitie doordat 
er verloren werd van Luno, de ploeg 
die ook nog kampioen kon worden! 
De 11-3 nederlaag hakte er even in, 

maar gelukkig stonden de dames 
Rosa, Lisette, Julia en Femke en de 
heren Bart-Jan, Thomas, Miquel, 
Emile en Joran deze week weer vol 
goede moed op het veld onder lei-
ding van coaches Dorien en Jorn! 
De wedstrijd verliep niet altijd even 
soepel en er werden veel kansen 
gemist. Na de rust wist de ploeg het 
tij gelukkig te keren en mocht een 
4-2 eindstand in het voordeel van 
De Vinken C2 genoteerd worden.

De Vinken C2 
voorjaarskampioen!

loop. De toppositie in groep A bij de 
mannen werd zelfs pas op de laat-
ste wedstrijddag beslist. Het niveau 
van de deelnemers vertoont al eni-
ge tijd een stijgende lijn. Het nieu-
we seizoen start weer op dinsdag 26 
augustus a.s. en nieuwe leden zijn 
welkom. 

De resultaten
Bij de dames ging in groep C de 
eerste prijs naar Riek Winkel. Twee-
de werd Jopie Kars en de derde prijs 
was voor Bep de Koning. In groep 
B werd Reini Pieneman eerste. De 
tweede plaats was voor Els Hoet-
mer en Wil Kuijper werd derde. In 
de hoogste categorie bij de dames 
ging de eerste prijs naar Ria Holla. 
Sophia Ettekoven legde beslag op 
de tweede prijs en Riek van Veen 
werd derde. Ria Holla legde voor de 
derde achtereenvolgende maal be-
slag op de Ronde Venen Fonds wis-
selbokaal. De uitslagen bij de heren:
In groep C werd Jan Niesten win-
naar. Jan Roeleveld en Wim Beijer 
werden resp. tweede en derde. In 
groep B ging de overwinning naar 
Peter Hartog. Tweede werd Chiel 
Dolk en Nico van Heeringen legde 
beslag op de derde plaats. In groep 
A was de eerste prijs voor Johan 
Kuijper. Tweede werd Yde Offringa 
en derde Piet Geusebroek. De Ron-
de Venen Fonds wisselbokaal bij de 
heren was voor Johan Kuijper. Ook 
voor hem was de derde keer op rij.
In de strijd om de Jan van den Berg 
wisselbokaal voor de highest game 
scoorde Sphia Ettekoven met 233 
pins het hoogst bij de dames. Bij de 
mannen haalde Peter Oudshoorn 
de hoogste score met 264 pins. De 
aanmoedigingsprijzen (een beeldje 
vervaardigd door Sophia van Ettek-
oven) gingen naar Reini Pieneman 
en Theo Burgwal.

Peter en Ron 
deden het goed

Regio - Zaterdag 31 mei werd de 
tweede midfondvlucht van dit sei-
zoen gevlogen. Deze keer was de 
plaats van lossing het Noord Fran-
se Morlincourt. Het weer was goed 
met een lichte wind tegen vanuit 
het Noord-Oosten. De duiven wer-
den om 09:30 uur gelost om de 323 
km. af te werken. Het werd voor 
de leden van postduivenvereniging 
Rond de Amstel een zeer geslaag-
de vlucht. Het was Peter Bosse uit 
Uithoorn die twee zeer vroege dui-
ven klokte. Deze werden in de ver-
eniging eerste en tweede. De “914” 
landde om 13:46:36 uur op zijn hok 
aan de Thamerlaan. Deze duif bleek 
tevens de tweede duif in rayon F te 
zijn; ja zelfs van de gehele provin-
cie Noord-Holland waar ruim 10.500 
duiven van start gingen werd Pe-
ter zijn duif ook tweede. Ron den 
Boer ook uit Uithoorn werd keu-
rig tweede. Ron behaalde met de-

ze prestatie een mooie vermelding 
op teletekst. Hij werd achtste over 
heel Noord-Holland. Derde op de-
ze vlucht werd Ton Duivenvoorde uit 
De Hoef. De eerste duif van Ton le-
verde hierrmee ook een prima pres-
tatie. Deze werd éénentwintigste 
over geheel Noord-Holland.
Voorwaar weer een prachtig week-
end voor de duivenliefhebbers van 
Postduivenverening Rond de Amstel 
met zeer mooie resultaten!

De volledige uitslag: 
Peter Bosse, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Ali Khodair, Aalsmeer
Hans Half, Amstelhoek
Martin Bosse, Uithoorn
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Darek Jachowski, Mijdrecht
Hennie Pothuizen, Vinkeveen

1ste Zondag Mix team 
VLTV kampioen!
Vinkeveen - Afgelopen zondag 
was het tot de laatste slagen adem-
benemend spannend op de tennis-
banen van de VLTV.
Het eerste mix team, bestaand uit 
Christa Hemelaar, Koen Berentsen, 
Jon Mouter, David Avakian en Na-
tasja Terpstra moest 4-4 spelen om 
de kampioenstitel binnen te ha-
len. Bij 3-3 moest er nog één van 
de twee te spelen mixdubbels wor-
den gewonnen. Dit bleef tot het 
eind spannend, doordat beide wed-
strijden in een supertiebreak be-

slist moesten worden! Een luid ge-
juich steeg op van uit het enthou-
siaste, grote publiek toen de eerste 
wedstrijd in het voordeel van Vinke-
veen werd beslist. Helaas werd de 
tweede mix verloren, maar de eind-
uitslag 4-4 was genoeg voor een 
feestje! Volgend jaar spelen zij in de 
3e klasse op zondag.
Het mix team is niet de enige kam-
pioen, andere kampioenen zijn: Het 
eerste damesteam op zondag, het 
groene jeugdteam op woensdag en 
het eerste regio heren team.

Staand v.l.n.r.: Tarik Audji en Guido van Rheenen. Zittend v.l.n.r.: Filip Banjanin, 
Yahyah Bouri, Daan Kentrop en Ayoub El Bajgouri, Liggend: Cas van Nieuw-
koop

E9 van Argon sluit seizoen 
af in stijl
Mijdrecht - Nadat op 3 mei het 
kampioenschap van de voorjaars-
competitie werd behaald brak er 
een aantal weken aan van nage-
nieten voor Argon E9. Zaterdag jl. 
stond er echter als afsluiting van 
het zo leuk verlopen seizoen nog 
een toernooi bij IJFC (IJsselstein) op 
het programma. Het weer was fan-
tastisch en de honger van de spe-
lers blijkbaar nog niet gestild. In de 
denkbeeldige schaduw van Ger-
brandytoren (beter bekend als de 
Lopiker zendmast, of grootste Kerst-
boom van Europa) werden vier wed-

strijden afgewerkt en deze werden 
allen gewonnen. Met een doelsaldo 
van 12 voor en 5 tegen en Ayoub El 
Bajgouri met 7 goals als topscoor-
der werd de eerste prijs binnen-
gesleept. De patatjes en drankjes 
smaakte na afloop extra lekker en 
nu zit het erop.
Mannen, bedankt voor een gezellig 
seizoen en met de Vossenjachttro-
fee, het kampioenschap en dus de 
toernooizege van zaterdag op on-
ze Palmares alvast een fijne vakan-
tie gewenst in wie weet tot volgend 
jaar.

Bridgevereniging
De Legmeer verhuist

Uithoorn - Naast de norma-
le clubactiviteiten die van 1 sep-
tember tot 31 mei plaatsvinden, 
organiseert bridgevereniging De 
Legmeer gedurende de maanden 
juni, juli en augustus elke woens-
dagavond zg. zomerdrives. Naast 
de Uithoornse leden worden de-
ze open drives ook veel bezocht 
door inwoners van omliggende 
plaatsen als De Ronde Venen en 
De Kwakel. Na jaren in De Scheg 

gaan ze in mei echter verhuizen 
naar een andere locatie en het is 
belangrijk dat niet-leden uit die 
omringende plaatsen daarvan op 
de hoogte gesteld worden. 
Vandaar dit bericht: De zomer 
drives De zomerdrives van brid-
gevereniging De Legmeer, die op 
woensdag 4 juni aanvangen, zul-
len gehouden worden in Dans- 
en Party Centrum Colijn, Indu-
strieweg 20 te Uithoorn
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Spannend Pinksterconcert 
bij Studio Rotschild
De Ronde Venen - Het program-
ma van het Pinksterconcert in Stu-
dio Rotschild is gevarieerd en span-
nend. Improviseren staat hoog in 
het vaandel van Greetje de Haan. 
Vrijdag 6 juni geeft zij creatief invul-
ling aan dit begrip. 
Een tiental van haar leerlingen be-
treedt het plankier. Zang, toneel, 
en instrumentaal staan op het zang 
menu. En natuurlijk het Open Podi-
um. Een garantie voor veel afwisse-
ling. Stevige pop van Blof, beken-
de liedjes van Ilse de Lange en de 
musical Evita komen aan bod. Maar 
ook ‘Magna res est amor’, een klas-
siek stuk van Hendrik Andriessen, 
en het duet uit Gloria van Vival-

di zijn te horen. Het wordt een mix 
van allerlei stijlen en talen. Engels, 
Indisch, Nederlands, Latijn en zelfs 
zinloze klanken.
Steeds meer muziekliefhebbers vin-
den de weg naar de maandelijkse 
concerten in Studio Rotschild. Wie 
kennis wil maken met de origine-
le en ongedwongen manier waar-
op genoten kan worden van uiteen-
lopende muziekstijlen kan contact 
opnemen met Greetje de Haan, Bo-
zenhoven 128 A, Mijdrecht. Telefoon 
06-20743560 of gretele.rotschild@
gmail.com. 
Het concert begint om 19.30 uur en 
kost 6,- per persoon, inclusief een 
drankje en hapje.

Viva la donnadag ook 
bij Nzuriplaza zéér 

gewaardeerd
De Ronde Venen - ‘Laura je bent 
fantastisch, het was geweldig, dank 
nje wel’, ‘Heerlijk’, ‘een geweldige 
verrassing. Ik kan er weer tegen-
aan’, ‘Het voelde als thuiskomen. 
Een warm welkom in een koude pe-
riode’, ‘lieve dames bedankt voor het 
heerrlijke verwennen’. Deze, en nog 
veel meer zéér lieve reacties moch-
ten wij ontvangen bij Nzuri Plaza 
in het kader van Viva la Donnadag 
28 mei jongstleden. Deze mensen 
mochten genieten van een héérlij-
ke schoonheidsbehandeling, relaxte 
zonsessie of mooie opgepimpte  na-
gels. Wij hebben dit met veel liefde 
gedaan en volgend jaar zijn wij ze-
ker weer van de partij!!
De Viva la donna dag in  De Ron-

de Venen was wederom een groot 
succes!  De organisatie wil iedereen  
bedanken die mee heeft geholpen 
om van deze verwendag een suc-
ces te maken. ‘We hebben heel veel 
mensen in t zonnetje kunnen zetten 
en de dag gaf bij iedereen een heel 
positief gevoel! Allemaal verschil-
lende mensen met een ander ver-
haal maar iedereen heeft genoten. 
Zowel de vrijwilligers als de men-
sen die de verwendag hebben on-
dergaan.’, aldus Leonie van De Pin-
cet. ‘ Ik hoop deze verwendag dan 
ook volgend jaar door te zetten en er 
een jaarlijks terugkerende dag van 
te kunnen maken op deze manier.
Aan de inzet heeft t in  ieder geval 
niet gelegen’.

Wijkschouw werkt in
De Ronde Venen
Mijdrecht - 2, 10 en 7 juli zijn de 
bewoners in de wijken Twistvlied & 
Wickelhof aan de beurt Inwoners en 
wijkteams trekken dan samen op 
om de eigen leefomgeving te ver-
beteren. Een wijkschouw is één van 
de middelen om bewoners meer te 
betrekken bij hun leefomgeving. Bij 
een wijkschouw worden de bewo-
ners in de gelegenheid gesteld om 
knelpunten/wensen naar voren te 
brengen ten aanzien van zaken die 
spelen in de straat, buurt, wijk waar 
zij wonen. Het kan gaan om b.v. be-
stratingen, groen, verkeer, parkeer-
gelegenheid, openbare verlichting, 
veiligheid ed. U wordt daarom uit-
genodigd voor deelname aan een 
wijkschouw in de wijk Twistvlied of 
Wickelhof.

Wat is een wijkschouw?
Een wijkschouw is een opname van 
de omstandigheid/kwaliteit van de 
woonomgeving. Tijdens de schouw 
bespreken we wat er goed, maar 
ook wat er minder goed gaat in 
uw wijk. Het wijkcomité is ook be-
nieuwd naar uw mening over het ui-
terlijk van de wijk, u weet immers als 
geen ander wat er speelt! U wordt 
verzocht om de te schouwen pun-
ten (knelpunten of wensen) vooraf 
aan het wijkcomité door te geven en 
als bewoner deel te nemen aan de 
schouw om zodoende ook van an-
dere bewoners knelpunten/wensen 
te vernemen. De schouw zal worden 
begeleid door het wijkteam, welke 
bestaat uit de woonconsulent van 
GroenWest, de wijkagent van de po-
litie, de contactfunctionaris van de 
gemeente, de opbouwwerker van 

Stichting Tympaan-de Baat en leden 
van het wijkcomité Twistvlied-Wic-
kelhof. Afhankelijk van de ingedien-
de knelpunten en/of wensen nemen 
ook ambtenaren van de vakdiensten 
of professionals van andere orga-
nisaties deel. Denk aan groen, ver-
hardingen, verkeer, speelvoorzienin-
gen, allochtone- of ouderenorgani-
saties ed.

Vervolg van de wijkschouw
Alle opmerkingen, goed of slecht, 
die tijdens de schouw worden ge-
maakt zullen worden genoteerd. 
Kleine reparaties, zoals bijvoorbeeld 
een losliggende stoeptegel, een om-
gewaaide boom o.i.d. dient u door te 
geven aan het gemeentelijke Klan-
ten Contact Centrum (0297-291616) 
of via e-mail (kcc@derondevenen.
nl). Grotere klussen worden op-
genomen, waarbij samen met het 
wijkcomité de prioriteiten worden 
gesteld.

Data Wijkschouw 
Dinsdag 2 juli 2014 Twistvlied oost 
zijde, verzamelpunt OBS Trekvogel, 
Karekiet 49.
Woensdag 10 juli 2014 Twistvlied 
west zijde, verzamelpunt OBS Trek-
vogel, Karekiet 49.
Bij 1 en 2 geldt De Roerdomp als 
scheidslijn.
Maandag 7 juli Wickelhof incl. 
Meerkoet en Rietgors van Twist-
vlied, verzamelpunt plein Koren-
bloem t.o. Bolderik.
Programma: vanaf 19.00 uur ver-
zamelen met koffie, we starten om 
19:30 uur.  De wijkschouw duurt tot 
ca. 21.00 uur. 

Marsiurupan presenteert:
De Indonesische bazaar
Uithoorn - Traditiegetrouw presen-
teert de Stichting Marsiurupan in 
Uithoorn weer de bekende Indone-
sische bazaar. De bazaar wordt ge-
houden tussen 10.00 en 17.00 uur in 
en om het kerkgebouw de Schut-
se, de Merodelaan 1 in Uithoorn. De 
bazaar wordt jaarlijks gehouden om 
geld in te zamelen voor het waterlei-
dingproject op Sumatra in Indonsie. 
De toegang is gratis. U kunt er ge-
nieten van zang en dans, maar na-

tuurlijk kunt u er ook heerlijk eten: 
Nasi Rames, Bami Rames voor 
slechts 6,50 per persoon. Sate met 
stokbrood vier euro.
Ook zijn er diverse snacks: Risoles, 
Lemper, Lumpia’s , Pastelles, Brow-
nies, Kue lapis, sponscake, pisang 
goreng, enz, enz voor 1,20. Ook 
is er een loterij met mooie prijzen, 
een rommelmarkt. Kortom zeker de 
moeite waard om het een bezoekje 
te brengen.

Van Kouwen neemt Kia activiteiten 
Hoeke Hoofddorp over
Regio - Dealerholding Van Kouwen 
neemt per 1 juni 2014 de Kia activi-
teiten van Hoeke Hoofddorp over, en 
zet die voort vanuit het huidige Hoe-
ke pand te Hoofddorp, waar men 
tevens een Fiat/Alfa Romeo dea-
lerschap vestigt. Hoeke zal op het-
zelfde terrein waar nog een gebouw 
staat, doorgaan met het Nissan dea-
lerschap.

Voor Van Kouwen is dit een voor-
lopige voltooiing van hun plannen 
om de door hen gevoerde merken 
in een gelijk gebied te vertegen-
woordigen, van Groot Amsterdam 
tot aan Hoofddorp. De dealergroep 
maakt hiermee tevens de stappen 
naar meer synergie en minder ves-
tigingen, want tegelijkertijd sluit 
men de Fiat vestiging in Uithoorn en 

stopt men met de verkoop van Kia 
en Opel in Aalsmeer. Recent stop-
te het bedrijf met de verkoop van 
Opel in Mijdrecht, waar nu een ser-
vice center is gevestigd en een oc-
casion outlet, en werden de maga-
zijnen volledig gecentraliseerd; le-
vering van alle merken onderdelen 
vanuit één gebouw, met 4 dagelijkse 
leveringen in de filialen.

Goud in je wijk Kastelein
Mijdrecht - In na volging op het 
project Goud in je wijk is in samen-
werking met Enrico Toledo en beel-
dend kunstenares Jenneke van 
Wijngaarden het pleintje van de 
Kastelein in Wilnis door buren on-
derhanden genomen. Voor Enri-
co was het zijn afstudeer project,de 
kinderen uit de buurt konden aan de 
slag om onder leiding van Enrico de 
glijbaan om te toveren tot een echte 

olifant! Ook werd de wip op gepimpt 
en kregen de betonnen palen een 
vrolijk kleurtje. De verf werd gele-
verd door schildersbedrijf van Har-
berden uit Wilnis. En de gemeente 
plaatste een nieuw speeltoestel,een 
hinkelbaan en knikkerpotjes.
Na wat vegen en onkruid wieden 
zag het pleintje er weer helemaal 
tiptop uit en kunnen de kinderen er 
weer fijn spelen.

Niet 1 maar 2!!
Waverveen - Emma Dolman uit 
Waverveen heeft afgelopen vrij-
dag haar vlechten af laten knippen 
voor Stichting Haarwensen. Emma 
gaf niet 1 vlecht aan stichting haar-
wensen maar 2. Het haar van Em-
ma was zo lang en zo dik dat kap-
ster Anita het in twee vlechten eraf 

moest knippen. Emma heeft haar 
vlechten af laten knippen tijdens 
haar spreekbeurt die ze over Stich-
ting Haarwensen hield. Ze vind dit 
zo een mooi doel dat ze vorig jaar 
net voor de zomer vakantie zei “als 
ik mijn haar afknip gaat het naar de-
ze stichting”.

DGA Theo van Kouwen: “Middels 
de overname van Hoeke kunnen we 
onze wens inwilligen om een grote-
re Kia speler te worden, maar ook 
om nu een representatieve verte-
genwoordiging te hebben voor Fi-
at en Alfa Romeo in Hoofddorp. De 
overname stelt ons in staat om ons 
gebied toekomstgericht in te delen. 
Van onze klanten hebben we begre-
pen dat men het niet erg vindt om 
iets verder te rijden voor de aan-
koop van een nieuwe auto, mits de 
service in de buurt blijft. Daar blij-
ven we aan voldoen met hetzelfde 
aantal servicepunten.”

Argon wint basketball 
toernooi
Mijdrecht - Op donderdag 29 mei, 
Hemelvaartsdag, vierde Basket-
ball vereniging DAS uit Delft haar 
45 jarig jubileum. Veel van onze Ar-
gon Basketball Teams hebben ook 
aan dit toernooi voor jongens, mix 
en meisjes teams in de leeftijdsca-
tegorie U10 t/m U18 meegedaan 
en zo een voorproefje gehad voor 
het eigen aanstaande jubileum (23 
augustus op het Raadhuisplein te 
Mijdrecht). 
In de ochtend waren de teams op 
de lage basket aan de beurt en in 
de middag deden de hogere (en ou-
dere) teams mee. Onze jongste le-
den, het team U12-2, moesten don-
derdag dus vroeg opstaan om aan 
het ochtend programma deel te ne-
men. Op een toernooi kun je tegen 
teams spelen die normaal in een ho-
gere klasse zijn ingedeeld dan waar 
je zelf bent ingedeeld. Het eigen 
U12 team van DAS Delft speelt bij-

voorbeeld in de 2e klasse en Argon 
U12-2 speelt in de veel lagere 4e 
klasse. Daarom was het extra span-
nend wat het team van Argon zou 
doen. De eerste wedstrijd begon om 
9.55 en de wedstrijden duurde on-
geveer 20 minuten. Alle wedstrijden 
werden door Argon overtuigend ge-
wonnen: 24-12, 20-18 en 28-9. Te-
gen het team waarvan ze maar nipt 
gewonnen hadden, werd de fina-
le gespeeld. Kenmerkend voor dit 
jonge team is het goede samenspel 
en daarom was het ook niet heel 
erg verwonderlijk dat ze ook de fi-
nale met winst hebben afgesloten. 
Met een mooie bidon en een beker 
voor de prijzenkast ging het team 
weer terug naar Mijdrecht. Luc van 
Dijk, Marijn Kop, Maikel Griffioen, 
Asatoer Arkojan, Domingo van Os, 
Geert Jan Dierickx, Calvin en Erik de 
Koning: van harte gefeliciteerd  met 
dit fantastische resultaat!

Argon E selectie in Vlodrop
Mijdrecht - De voetballers van Ar-
gon E1, E2, E3 en E4 hebben een fan-
tastisch Internationaal Vlodrop voet-
balweekend gehad. Dit is mede te 
danken aan de enthousiaste spon-
sors,  die dit weekend tot een groot 
succes hebben kunnen maken. De 
voetballers, leiders en trainers be-
danken hierbij dan ook hartelijk Al-
bert Heijn Leicester Mijdrecht, Bak-
kerij J.L. Elenbaas Mijdrecht, s’ An-
ders eten en drinken Vinkeveen, De 
Lijnkijkers van Argon, De Club van 
100 van Argon, Jansen Schoon-
maakbedrijf en glazenwasserij Am-
stelveen, Kingsallmarkt Amstel-
veen en alle ouders van de spelers 
en trainers.  Zonder dit support zou 
dit traditionele voetbalweekend niet 
op deze manier mogelijk zijn ge-
weest. Sponsors bedankt! Hét Vlo-
drop weekend is een weekend waar 
de spelers van de Argon E-selectie 
eigenlijk al het hele jaar naar uitkij-
ken. Om 06:00 uur werd er verza-
meld op het Argon terrein. Nadat ie-
dere speler zijn Vlodrop tenue had 
aangetrokken, konden de 36 spe-
lers, de trainers en de begeleiding 
de touringcar in.

Tijdstip
Vanwege het toch wel vroege tijd-
stip waren er veel slaperige koppies 
te zien. Daarom hadden de trai-
ners en begeleiders stille hoop dat 
het een rustige busreis naar Lim-
burg zou worden. Niets bleek min-
der waar… Tot en met de aankomst 
rond 09:30 uur is het geen moment 
stil geweest. Er werd keihard met de 
harde muziek meegezongen, waar-
bij “ Sweet Caroline” toch wel de fa-
voriet was. Als dat nummer werd 
gedraaid stond de hele bus op stel-
ten. Aangekomen op Vlodrop wer-
den we verwelkomt door een heer-
lijk zonnetje. Het toernooi was weer 
top geregeld. De teams speelden 
tegen Duitse, Belgische en Neder-
landse tegenstanders, waarbij de 

E2 en de E4 zelfs negen (!) wed-
strijden moesten voetballen en een 
beker mee naar huis mochten ne-
men. Rond 18:00 uur werden we 
weer door de bus opgehaald en ge-
bracht naar onze overnachtings lo-
catie in Roermond. Na het opblazen 
van de luchtbedden, tassen uitpak-
ken, kussengevechten en de trai-
ners plagen op een voetbalveld-
je, werd om 21:30 uur de barbecue 
ontstoken.  Om 23:30 uur was het 
dan eindelijk bed tijd. De trainers en 
begeleiders konden even lekker bij-
komen bij het kampvuur. Immers de 
jongens zullen wel uitgeput in slaap 
vallen van het vroege opstaan, de 
hele dag voetballen en het rond-
rennen de hele avond. Maar helaas 
kwamen zij bedrogen uit…. Pas om 
04:30 uur was het echt helemaal stil.

Alweer
Maar niet voor lang... om 05:30 uur 
alweer, werden de trainers met een 
slagroomspuit bestookt en waren 
de eerste toeters al weer hoorbaar. 
Nadat we hadden ontbeten, de tas-
sen waren ingepakt en de kinderen 
nog lekker op het veldje hadden ge-
speeld, kwam de bus ons weer op-
halen om ons naar het zwembad in 
Weert te brengen. Het was een stuk 
stiller in de bus… en ja hoor enke-
le kinderen konden hun ogen niet 
meer dicht houden. Na een paar 
uur lekker zwemmen, vertrokken we 
richting de Mcdonalds in Gelder-
malsen.

Op de terugreis naar Mijdrecht ging 
voor veel van de kinderen (en trai-
ners) dan eindelijk toch het lampje 
uit. Vlak voor de aankomst, werd ie-
dereen weer wakker gemaakt, zodat 
de ouders hun kinderen met, nog 
een keer heel hard, “Sweet Caroli-
ne” konden ontvangen. Het is weer 
een TOP weekend geweest, waar al-
le spelertjes stuk voor stuk van heb-
ben genoten. 

HVM MA2 kampioen
Mijdrecht - Na een zeer spannen-
de competitie, waarbij elke wedstrijd 
gewonnen moest worden omdat HC 
Athena uit Amsterdam anders direct 
de leiding zou overnemen was het 
eindelijk zover : bij winst zouden de 
dames kampioen worden. Verliezen 
was geen optie dus de meiden van 
HVM moesten de koppies koel hou-
den ! Tegen HC Hurley uit Amstel-

veen ging HVM goed van start met 
2-0 binnen 15 minuten. Toen nam 
Hurley het  initiatief over en werd 
het ineens spannend ! Zoals bij al-
le wedstrijden wisten de coaches, 
Norbert, Hans en Rene door tacti-
sche aanpassingen het team weer 
perfect op de rails te krijgen en de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. 
Het resultaat : 6-3 !!!
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Mart Visser weer geplaatst voor
het NK Acrogym
Mijdrecht - Op 24 en 25 mei wer-
den de landelijke halve finales acro-
gym gehouden. Op alle niveau’s lag 
de lat erg hoog en waren de con-
currenten ook zeer goed voorbereid.
Op zondag moesten de teams op C-

niveau optreden. Voor Mart en zijn 
partner Sterre verliep de wedstrijd 
geheel vlekkeloos.
Toen de zenuwen onder contro-
le waren lieten zij 2 geweldige oe-
feningen zien, waarmee zij al-

le concurrentie zo van het podium 
veegden. Een prachtige score van 
50,250pnt was een gouden medaille 
waard. Mart en Sterre plaatsen zich 
hiermee voor het Fantastic Gymnas-
tics NK2014 in Ahoy.

HVM MB1 kampioen sub-topklasse
Aalsmeer - Mijdrecht - De dames 
van HVM B1 hebben inmiddels de 
allerlaatste wedstrijd van hun com-
petitie gespeeld. Een competitie die 
werd gespeeld in de sub-topklas-
se en de laatste wedstrijd was te-
gen Hoorn B1. Deze laatste wed-

strijd werd op eigen veld gespeeld 
en was extra beladen aangezien het 
de kampioenswedstrijd was. HVM 
moest daarvoor wel winnen, bij een 
gelijkspel of verlies zou tegenstan-
der Hoorn met het kampioenschap 
naar huis gaan.. Alles was com-

Staand vlnr: Maurits Grunbauer, Chris Meijer, Maarten Zeeman, Rudy Ous-
soren, Mathijs de Jong, Alex Engel. Zittend vlnr: Bart Redegeld, Geert Zee-
man (geblessgeert), Robert van Leeuwen, Yann Bosch. (Niet op de foto Fer-
dy Engel).

Johnson overleeft net de 
poulefase niet
Wilnis - Tijdens het jaarlijkse Sixen-
toernooi bij CSW te Wilnis deed ook 
Johnson met een team mee. Na 
een goede eerste wedstrijd waar-
in helaas werd verloren, werden 
er in de tweede wedstrijd opnieuw 
geen punten gepakt. De derde wed-
strijd ging lang gelijk op maar John-
son trok toch aan het kortste eind. 
Wedstrijd 4 was de laatste kans om 
nog iets van het toernooi te maken 
en dat lieten de mannen zich geen 
tweede keer vertellen. Na een pracht 
aanval werd de 1-0 op het bord ge-
schoten door Rudy Oussoren. Dit 

werd groots gevierd, maar duurde 
ook van korte duur. Helaas na twee 
onoplettendheden in de achterhoe-
de werd de stand omgedraaid naar 
een 2-1 achterstand. Met nog maar 
weinig tijd op de klok, moest er iets 
gebeuren. Gelukkig kwam Bart Re-
degeld aan de bal en zag zijn kans 
schoon, vanaf een meter of 40 leg-
de hij aan en de bal kwam tot stil-
stand tegen de houten plank. Wat 
een goal was dit. Na dit doelpunt zat 
de wedstrijd en het toernooi erop en 
werd er met 1 punt op zak genoten 
van de verder dag.

Lotusbloemtour van TTC de Merel 
brengt record bedrag op!

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen – Tijdens een goed ver-
zorgd diner  werden de prijzen van 
de klaverjas competitie bekend ge-
maakt.
Bij de eerste competitie werd 1e. 
Frans Bierstekers met 49324 pun-
ten, 2e. Bep Schakenbos met 48850 
punten, en 3e . Rieky Kooiman met 
47347 punten. Bij de tweede com-
petitie werd 1e. Herman Mulckhuij-

se met 50520 punten, 2e. Frans Bier-
stekers met 49333 punten, 3e. Mar-
tien de Kuijer met 4806 punt Kam-
pioen van dit seizoen is geworden 
Frans Bierstekers met 98657 pun-
ten, en 41 marsen.
 De zomer prijskaartavonden zijn ie-
dere eerste dinsdag van de maand, 
waar iedere kaartliefhebber van 
harte welkom is.

Fietspuzzeltocht op 
Tweede Pinksterdag
Wilnis - Maandag 9 juni a.s. kunt 
u met het hele gezin meedoen aan 
een gezellige fietspuzzeltocht ten 
bate van het werk van het zendings-
echtpaar Cora en Antonie Treuren. 
die door de GZB zijn uitgezonden 
naar Colombia om binnen de ker-
ken daar het omzien naar elkaar te 
ontwikkelen. Tussen 14.00 en 14.30 
uur kan gestart worden bij de Roe-
ping, Kerkstraat 12 Wilnis (naast de 
kerk van de Hervormde Gemeen-
te van Wilnis). De route is ongeveer 

26 km lang en onderweg is een ge-
zellige pitstop ingericht waar koffie/
thee/limonade en versnaperingen 
te koop zijn ten bate van het eerder 
genoemde doel. 
Tevens kan daar het antwoordfor-
mulier ingeleverd worden en onder 
degenen die alle antwoorden goed 
hebben ingevuld wordt een heer-
lijke taart verloot. Deze wordt thuis 
bezorgd. Deelname kost 3,00 per 
persoon maar maximaal 10,00 per 
gezin.

Een avontuur voor een goed doel
De Ronde Venen - Mijdrechter 
Hans Bak heeft de afgelopen ja-
ren ontwikkelingen van de Roparun 
op de voet gevolgd, en toen er dit 
jaar een plaats vrijviel als chauffeur 
in team ABN AMRO, het team van 
zijn werkgever, hoefde hij niet al te 
lang na te denken. Hans gaat de ca-
teringbus besturen dit jaar, samen 
met de kok en een ondersteuner 
rijdt hij van kamp naar kamp, zo’n 
12 verplaatsingen waar een deel van 
het team bivak houdt en het aanko-
mende deel van het team natuurlijk 
uitgehongerd is van de estafette. 

Vanaf het moment dat Hans zich 
aansloot bij het team is hij ook be-
trokken bij het bij elkaar brengen 
van geld. Geld waarmee het leven 
van mensen met kanker wordt ver-
beterd. De Roparun brengt jaarlijks 
zo’n 5,5 miljoen euro bij elkaar wat 
o.a. wordt besteed aan inrichting 
van behandelkamers, aanschaf ap-
paratuur waar normaal geen geld 
voor is, inrichting hospices, familie- 
en inloophuizen, haarwerken voor 
mensen bij wie door chemothera-
pie het haar uitgevallen is, vakanties 
voor gezinnen waar een van de le-

den net een zware chemo achter de 
rug heeft, voorlichting aan familie 
van kankerpatiënten, kortom, geld 
wat heel goed wordt besteed.
Hans is, samen met het hele team, 
betrokken bij collectes, verkoop 
van loten, werven van sponsors en 
andere acties die al dat geld bij-
een moeten brengen. Teamspon-
sor ABN AMRO vergoedt alle kos-
ten zoals het huren van bussen, al-
les voor de catering, kleding en ma-
terialen, dus elke opgehaalde euro 
gaat voor 100% naar het goede doel.
Hans: In het verleden ben ik weinig 

Argon E5 neemt eerste 
prijs mee uit IJsselstein
Mijdrecht - Na een Mooie 3e plaats 
in de competitie heeft de E5 afgelo-
pen zaterdag bewezen de beste in 
de poule te zijn bij het toernooi in 
Ijsselstein , ze wisten met 4 van 4 
gewonnen wedstrijden de 1e plaats 
binnen te halen.

Dit was zowel voor de jongens als 
voor de aanwezige ouders een lust 
voor het oog om de jongens te zien 
knokken om de 1e plaats te realise-
ren. Jongen gefeliciteerd met deze 
1e prijs en natuurlijk met het resul-
taat in de competitie.

sportieve uitdagingen uit de weg 
gegaan. Sterker nog, elke uitdaging 
prikkelt mijn fantasie en ik wil kij-
ken hoever ik dan kan komen. Pro-
beren het beste uit jezelf te halen en 
dan kijken of je “de lat”, die voor je-
zelf legt ook kunt halen. Daar zit dan 
voor mij ook de valkuil, “de lat” niet 
te hoog leggen. Helaas ben ik zelf 
niet in staat om een dergelijke es-
tafette uitdaging aan te gaan maar 
ik heb wel heel veel respect voor de 
mensen die dat nog wel kunnen en 
het ook daadwerkelijk doen! Ik vind 
het dan ook niet alleen leuk om een 
radertje in dit team maar het geeft 
ook een goed gevoel dat je het team 
zo goed mogelijk te ondersteunen 
zodat de lopers een goed presta-
tie neer kunnen zetten. Dat het dan 
ook voor een goed doel is motiveert 
nog eens extra en wat is nou een 
Pinksterweekeinde met heel wei-
nig slaap ten opzichte van het goe-
de wat met deze estafetteloop be-
reikt wordt.
Wil je Hans en zijn team steu-
nen dan kan dat op verschillen-
de manieren: Via www.roparun.nl/
teams/2014/126.html. Hier kun je 
een donatie doen via ons team. Via 
www.team126.nl. Overboeking op 
rekening NL58ABNA0580403963 
t.n.v. Roparun team ABN AMRO of 
de het kopen van loten,verkrijgbaar 
bij Hans

pleet en zo ging de wedstrijd van 
start. Na 10 minuten wedstrijd kon-
den de supporters juichen en toete-
ren. Uit een strafcorner kwam HVM 
op een 1-0 voorsprong. Doelpun-
ten maakster Julia van Wijngaarden 
was alert en kon de bal vrij inslaan 

en met deze stand gingen de dames 
de rust in. In de tweede helft had 
Hoorn het betere van het spel en 
kwam HVM onder druk. Mede door 
geweldig keeperswerk van Laura 
Zwaan en de hardwerkende veld-
spelers bleven de kansen uit voor 
Hoorn. 15 minuten voor einde wed-
strijd komt HVM toch onder de druk 
uit en komt de bal terecht bij Estel-
le van der Laan. Zij kon na veel vrij-
heid op het middenveld doorlopen 
naar de cirkel. Deze kans liet zij niet 
onbenut en met een bekeken slag 
kon zij de 2-0 op het scorebord zet-
ten. Veel ontlading bij de dames van 
HVM, want met nog 15 minuten en 
een 2-0 voorsprong kon het haast 
niet meer mis gaan. In het laatste 
kwartier kreeg HVM ook meer grip 
op het spel en zouden zij het niet 
meer weggeven. Na 70 minuten flo-
ten de goed leidende scheidsrech-
ters af en konden de dames elkaar 
in de armen vallen. Veel blijdschap, 
ontlading en applaus was er voor de 
dames van HVM B1 welke zich kon-
den kronen tot kampioen van hun 
klasse…sub-topklasse.

De Ronde Venen - Zondag 25 
mei werd voor de 32 keer de lotus-
bloemtour gereden. Deze tocht ge-
organiseerd door TTC De Merel en 
de oudercommissie van De Lotus-
bloem heeft 3.087,50 opgebracht. 
De tocht werd gestart in Vinkeveen 
bij Eetcafé De Schans en op KDC 
de Lotusbloem in Aalsmeer. Door 
het mooie weer zijn meer dan 200 
deelnemers op de tour afgekomen: 
voor de fietsers de 10, 35 en 70 ki-
lometers. De mensen op de race-
fiets de 70 of 100 kilometer. KDC De 
Lotusbloem is een kinderdagcen-
trum voor kinderen van 0 tot 18 jaar 
met een ontwikkelingsachterstand 
of een verstandelijke handicap. Kin-
deren worden in dit centrum niet al-
leen opgevangen maar ook deskun-
dig begeleid. De opbrengst van de 
tocht komt geheel ten goede aan de 
kinderen van de Lotusbloem. De ou-
ders van een van de kinderen: Mel-
vin van Wijaarda hadden een eigen 
sponsoring georganiseerd: wan-
neer Melvin de 10 kilometer met 
zijn moeder Violetta zou rijden kon 
er gestort worden. De missie werd 
volbracht.

Maar liefst 965 euro heeft de 
actie van Melvin opgebracht! 
Traditie getrouw was er op de Lo-
tusbloem appeltaart aanwezig. De 
appeltaarten werden dit jaar ge-
sponsord door Carpentier Keuken 
en Wonen te Aalsmeer. Hier is gretig 
van gebruik gemaakt en er is hier 
ruim extra geld voor gegeven. De 
oudercommissie wil heel graag TTC 
De Merel bedanken voor de organi-
satie. De fietsers en de niet fietsers 
die sponsoren. Wij gaan dit geld 
goed besteden aan onze kinderen.

In het E-juniorniveau waren 2 teams 
van GVM geplaatst. Een aantal we-
ken geleden brak Nuna uit de Kwa-
kel haar arm en het was spannend 
of zij mee kon doen. Drie weken ge-
leden kwam ze uit het gips en heeft 
daarna hard gewerkt met haar fy-
siotherapeut.
Hierdoor kon ze uiteindelijk samen 
met Fleur een stralende oefening la-
ten zien. Als 1 van de jongste deel-
nemers deden zij het erg goed en 
werden verdiend 12e.

Rabobank tekent sponsorcontract 
met Atletiekvereniging de Veenlopers
De Ronde Venen - Rabobank Rijn en Veenstromen is opnieuw een sponsorovereenkomst aangegaan 
met de organisatie van de Zilveren Turfloop. Het is het grootste sportevenement in de gemeente De Ron-
de Venen. De Zilveren Turfloop wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag in november. De organisa-
tie hiervan is in handen van atletiekvereniging De Veenlopers. Voor de kinderen wordt de Rabo Kinder-
loop georganiseerd. Met ruim 300 kinderen is dit elk jaar één groot feest.

Op bovenstaande foto overhandigt Enno Steenhuis Geertsema voorzitter van 
TTC De Merel (rechts) de cheque van ruim 3.000 aan Peter Schattenberg 
voorzitter van de Oudercommissie van de Lotusbloem. Dit bedrag is inclusief 
de sponsoring van Melvin en de appeltaarten.



Vinkeveen - Sinds 2009 organi-
seert Kees Ruiter het Veenland 2 to 
2 toernooi. Tijdens dit volleybaltoer-
nooi spelen teams van twee perso-
nen tegen elkaar op een half veld. 
Voorheen konden de teams zich op-
geven, dit jaar werden alle individu-
ele spelers per wedstrijd ingedeeld. 
Op deze manier werden beginners 
gemixt met ervaren spelers en was 
het ook nooit zeker welke teamsa-
menstelling je tegenover je kreeg. 
Door het kleine veld en de samen-
stelling van het team werden er zeer 
gevarieerde wedstrijden gespeeld. 
Het ene team was tactisch beter, 
het andere team moest het van de 
harde aanvallen hebben. Door ex-
tra punten toe te kennen aan een 
team met vrouwelijke deelnemers, 

moesten de heren extra hun best 
doen. De stand werd gebaseerd 
op het puntengemiddelde dat ge-
durende het vier avonden durende 
toernooi verzameld werd. Bij de da-
mes eindigde Xuee Lont op de der-
de plaats, Anniek de Jong op de 
tweede en Nel Compier op de eer-
ste plek. Bij de heren eindigde Bert 
van Asselen op de derde plek, Rick 
van der Plas op de tweede plaats en 
Michael Reuling op de eerste plek. 
Zowel Nel als Michael kregen de 
welverdiende wisselbeker, gespon-
sord door Flynth Adviseurs en Ac-
countants, mee naar huis. Nieuwko-
mer Ester kreeg vanwege haar goe-
de prestaties een beachvolleybal, 
met als boodschap ook volgend jaar 
weer mee te doen.

De Vinken E1 wederom 
de sterkste!

Veenland 2 to 2 toernooi 
wederom succes

CSW naar 2e klasse
Wilnis - CSW speelt volgend sei-
zoen in de 2e klasse. De ploeg uit 
Wilnis speelde afgelopen zaterdag 
uit bij Woudenberg gelijk met 0-0 en 
dat was dus niet voldoende want de 
thuiswedstrijd ging met 1-2 verlo-
ren. De eerste helft was van de kant 
CSW erg matig. De ploeg leed veel-
vuldig balverlies en was het niet bij 
machte om Woudenberg haar wil op 
te leggen. Ook Woudenberg speelde 
niet zijn beste wedstrijd, kwam wel 
een paar keer gevaarlijk door via de 
zijkanten maar echt grote kansen 
kon de ploeg ook niet creëren. Het 
enige kansje voor rust voor CSW 
was voor Dave Cornelissen die de 
diepte werd ingestuurd door Rick 
Verweij maar de lob ging ver over 
het doel. Doelman Raymond Dirven 
hield CSW op de been door de bal 
katachtig uit de verste hoek te tik-
ken na een bekeken schot.
Na rust kwam de wedstrijd wat meer 
tot leven en CSW begon ook meer 
risico’s te nemen door meer men-
sen naar voren te schuiven want de 
ploeg moest wel tot scoren komen 
om te overleven. CSW ging meer 

druk zetten op de tegenstander. Er 
kwamen ook wel een aantal voor-
zetten maar die werden allemaal 
onschadelijk gemaakt door de doel-
man van Woudenberg die heer en 
meester was in de lucht. Een schot 
van Jilles Klumper werd geblokt en 
een lage voorzet van Sander Kunke-
ler kon net niet doeltreffend worden 
afgerond. De beste mogelijkheid 
was voor Dave Cornelissen. Rick 
Verweij bracht de bal perfect bij de 
tweede paal op het hoofd van Cor-
nelissen maar zijn kopbal eindigde 
op de paal.
De tijd begon te dringen voor CSW 
en de ploeg begon met lange bal-
len het doel van Woudenberg te be-
stoken maar de kopsterke defen-
sie van Woudenberg was elke situa-
tie de baas. Tegen het einde van de 
wedstrijd kreeg CSW nog een aan-
tal hoekschoppen en vrije trappen 
maar helaas voor CSW zonder re-
sultaat. Door dit 0-0 resultaat ligt 
CSW eruit in de na-competitie en 
zal het volgend seizoen in de 2e 
klasse gaan spelen.
Foto: sportinbeeld.com

Twee turnsters van Veenland 
naar Districtfinale!
Wilnis - Zaterdag werd in Amster-
dam de Regiofinale Divisie 5 gehou-
den. Voor Veenland deden er maar 
liefst 9 turnsters mee. Irene Turk, Li-
sa Quist, Julia Schröder, Demi Het-
tema, Jasmijn Dinant, Marijn Zuiker, 
Eva Turk, Sascha Stam en Kimber-
ly Moeliker hadden zich voor deze 
finale geplaatst. De beste 28 turn-
sters uit de hele regio turnen de-
ze finale en bij de jongste categorie 
waren dit er zelfs 56. Iedereen turn-

de prima oefeningen, hier en daar 
werd er wat vergeten of viel er ie-
mand van de balk maar iedereen 
deed verschrikkelijk zijn best en dat 
leverde prima prestaties op. 

Zo werd Eva 4de op sprong en 5de 
op balk. Marijn werd 5de op sprong. 
Julia 2de op balk en 5de op brug.
Uiteindelijk hebben Eva en Julia zich 
geplaatst voor de Districtfinale op 
14 juni aanstaande.

De Vinken C2 kampioen!
Vinkeveen - Korfbalvereniging De 
Vinken uit Vinkeveen mag opnieuw 
een kampioen huldigen! De Vin-
ken C2, gesponsord door de Jum-
bo uit Vinkeveen, heeft de boven-
ste plaats in de vierde klasse weten 
te bemachtigen! Vorige week maak-
te De Vinken C2 het nog onnodig 
spannend in de competitie doordat 
er verloren werd van Luno, de ploeg 
die ook nog kampioen kon worden! 
De 11-3 nederlaag hakte er even 
in, maar gelukkig stonden dames 
Rosa, Lisette, Julia en Femke en he-
ren Bart-Jan, Thomas, Miquel, Emile 

en Joran deze week weer vol goede 
moed op het veld onder leiding van 
coaches Dorien en Jorn!
De wedstrijd verliep niet altijd even 
soepel en er werden veel kansen 
gemist. Na de rust wist de ploeg het 
tij gelukkig te keren en mocht een 
4-2 eindstand in het voordeel van 
De Vinken C2 genoteerd worden.
Het kampioenschap werd in de kan-
tine uitbundig gevierd met taart, een 
drankje en het welbekende “we are 
the champions”. Wat een geweldi-
ge prestatie, jongens en meiden; 
gefeliciteerd!

Vinkeveen - Na het behaalde kam-
pioenschap in de eerste klasse in 
de zaal, stond De Vinken E1 voor 
de uitdaging om deze fantastische 
prestatie op het veld te evenaren. 
Spelers Sanne, Tessa, Sifra, Nieko, 
Joas en Bud speelden, gesponsord 
door de Jumbo uit Vinkeveen, zes 
wedstrijden volle bak en wisten uit-
eindelijk inderdaad het kampioen-
schap binnen te slepen!
De eerste twee wedstrijden, Tem-
po uit en Blauw-Wit thuis, werden 
overtuigend gewonnen met 2-11 en 
17-1. De derde wedstrijd, gespeeld 
op 19 april, kreeg De Vinken E1 te 
maken met een meer geduchte te-
genstander; Top uit Sassenheim. 
Na de nodige spannende momen-
ten werd ook deze wedstrijd ge-
lukkig winnend afgesloten, ditmaal 
met 14-10. In de returnwedstrijd te-
gen Top lieten de spelers en speel-
sters van De Vinken E1 zien dat zij 
echt voor de titel gingen en ditmaal 
wonnen zij zonder al te veel moei-
te met 4-11.

De één na laatste wedstrijd wist De 
Vinken E1 een recordaantal doel-
punten van deze veldcompetitie te 
scoren. Maar liefst 19 keer wist het 
team de korf succesvol te vinden! 
Tegenstander Tempo werd wegge-
vaagd met 19-3. 
De laatste wedstrijd werd gespeeld 
tegen Blauw-Wit E2 in Amsterdam. 
In de zaal bewees dit team al een 
goede tegenstander te zijn voor De 
Vinken en dat bleek in deze laatste 
wedstrijd op het veld niet anders te 
zijn. Misschien waren het de span-
ningen of het warme weer, maar 
ondanks de goede kansen wist 
De Vinken E1 dit keer niet te win-
nen. De wedstrijd eindigde in een 
3-3 gelijkspel. Gelukkig maakte dit 
voor de eindnotering in het klasse-
ment geen verschil: met 5 punten 
voorsprong op de nummer 2 van de 
competitie is De Vinken E1 de eni-
ge terechte kampioen van de pou-
le geworden! Alle spelers en coach 
Helene gefeliciteerd met dit prachti-
ge resultaat!

Goud, zilver en brons op 
NK voor Luc Verwijs
Wilnis - Terwijl in Bulgarije Ep-
ke Zonderland Europees kampioen 
werd aan het rek, behaalde Luc Ver-
wijs (14) uit Wilnis een mooi turn-
succes in eigen land. In een volge-
pakt Sportcentrum Galgenwaard 
werd hij in zijn categorie (jeugd 7) 
Nederlands kampioen aan de rin-
gen en tweede op het onderdeel 
voltige. Een dag eerder had hij in de 
meerkamp (zes toestellen) al heel 
knap het brons gepakt.
Vanzelfsprekend waren die medail-
les niet. Luc kampt al het hele sei-
zoen met een vervelende (groei)

blessure aan zijn knieën, waardoor 
hij veel trainingen bij zijn turnclub 
TOOS in Waddinxveen heeft moeten 
aanpassen of zelfs overslaan. Des-
ondanks turnde hij goed in de diver-
se voorrondes en mocht hij afgelo-
pen zaterdag aantreden bij het nati-
onaal kampioenschap voor de eer-
ste, tweede en derde divisie. Daar 
schudde hij alle blessureleed van 
zich af en ging hij er vol voor. Op 
het toestel sprong, zijn zwakste on-
derdeel vanwege zijn knieën, hield 
hij de schade beperkt - om vervol-
gens vrijwel foutloos te turnen op 
brug, rek en vloer. Na vier toestellen 
stond hij tweede, maar de verschil-
len in de top tien waren erg klein. 
Op voltige leek het vervolgens bij-
na mis te gaan, maar Luc herstelde 
zich met een fantastische oefening 
aan de ringen. De einduitslag: der-
de, met slechts tweetiende achter-
stand op de nummer één.

Een dag later mocht hij meedoen 
aan de toestelfinales ringen en vol-
tige, twee startbewijzen die hij een 
paar weken eerder had verdiend in 
de halve finale. Het was lang wach-
ten voor hij aan de beurt was, maar 
Luc hield zijn zenuwen in bedwang. 
Op voltige turnde hij verreweg zijn 
strakste oefening van het seizoen, 
met als beloning een mooie zilve-
ren medaille. Toen restte hem nog 
het onderdeel ringen, en dat werd 
de kers op de taart. Met ruim een 
halve punt voorsprong op de num-
mer twee werd hij op dit toestel 
Nederlands kampioen.

Kerngezond hoofdsponsor 
TVM met hart voor sport

Mijdrecht - Chris Bruijn, Di-
recteur van “Kerngezond”, heeft 
onlangs bij Tennis Vereniging 
Mijdrecht een sponsorcontract 
getekend voor 3 jaar. Kernge-
zond wordt daarmee hoofd-
sponsor van het alom beken-
de “Openjeugdtoernooi” van 
TVM-Mijdrecht. Hierdoor wordt 
de naam van het toernooi om-
gedoopt in: Kerngezond Open-
jeugdtoernooi. Het Kerngezond 
Openjeugdtoernooi is een super-
leuk toernooi dat georganiseerd 
wordt door en voor de jeugd. Het 
vindt plaats van 18 t/m 24 augus-
tus; dus nog in de zomervakantie 
van de basisscholen. Naast ten-
nis natuurlijk valt er nog te ge-
nieten van tal val leuke activitei-
ten. Meer informatie is te vinden 
op de website van TVM: www.
tvm-mijdrecht.nl , of op de speci-
ale facebookpagina van het toer-
nooi https://www.facebook.com/
OJTTVMijdrecht.

Spannend en gezellig 
Jasmin Peters Toernooi
Vinkeveen - Het op zaterdag 17 
mei gehouden 3e Jasmin Peters 
meidenvoetbaltoernooi is weer erg 
gezellig en spannend geworden. 
Rond 9.15 uur werd op de Hertha-
velden de vlag met Jasmins logo ge-
hesen en even later werd de aftrap 
van dit bijzondere evenement door 
haar ouders, broertje en zusje ver-
richt. Vier C-meidenteams en vier B-
teams streden tegen elkaar. Gezel-
ligheid en sportiviteit stonden na-
tuurlijk deze dag centraal. De he-
le dag door werden er door Mickey 
Peters, Jasmins broertje en Jasmins 
vriendinnen loten verkocht voor de 
loterij t.b.v. het Ronald Mc. Donalds 
huis en de vrijwilligers van het Em-
ma- kinderziekenhuis. Ook in de 
pauze konden er gesponsorde doel-
punten gescoord worden voor de-
ze 2 goede doelen. Al het geld ver-
zameld voor en tijdens dit toernooi 
zal gebruikt worden om gezinnen 
op te vangen in het RMD-huis en 
voor knutsel-, speel-, lees- en the-
atermateriaal voor de zieke kinde-
ren van Emma. “Ook als je ziek bent, 
word je niet vergeten. Je bent niet 
alleen!”. Na de pauze werd er een 

spannende finale gespeeld. In de B-
categorie werd Hertha uiteindelijk 
met penalty’s verslagen door Wa-
terwijk, dat ook in de C- categorie 
de sterkste was. Beide wisselbekers 
gingen dus dezelfde kant op. De or-
ganisatie van Jasmin Peters SportE-
vents wil graag s.v. Hertha heel erg 
bedanken voor het gebruik van de 
accommodatie, de bijdrage van de 
kantine en alle lieve vrijwilligers op 
deze dag. Het was weer top! Ook 
dank aan O.B.S. de Pijlstaart, die alle 
bekers gesponsord heeft , drukke-
rij Avanti, F.A. Ruizendaal en zonen, 
fietsenwinkel Luc en Ella uit Vin-
keveen, Jumbo Vinkeveen, EHBO 
St.Lucas Vinkeveen en Lift Off Busi-
nesscoaching .Verder natuurlijk nog 
dank aan ieder die op welke ma-
nier dan ook gesponsord heeft en/
of loten heeft gekocht. Wat fijn dat 
we dankzij u ook dit jaar namens 
Jasmin de 2 goede doelen kunnen 
steunen! Het was weer een heel 
mooi toernooi, op naar volgend jaar 
en voor meer info en foto’s over dit 
toernooi kunt u kijken op Facebook 
Jasmin Peters SportEvent.
Foto: sportinbeeld.com
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