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KORT NIEUWS:

Vinkeveen - Gisteren is de
50-jarige Oosterbeker, die ervan verdacht wordt twee mannen te hebben gedood bij een
aanvaring op de Vinkeveense
Plassen, voor de rechter verschenen voor een zogehete regiezitting. De Oosterbeker voer
volgens de politie begin augustus vorig jaar in het pikkedonker, zonder verlichting en
met zeer hoge snelheid over de
plassen. Een aanvaring volgde
waarbij twee mannen uit Leusden om het leven kwamen.
Na de aanvaring stopte de
Oosterbeker niet en zocht de
politie naar hem met onder andere jetski’s en een helikopter. Pas de volgende dag werd
hij gevonden en aangehouden in een huis in Vinkeveen,
waar de beschadigde boot lag
aangemeerd. De schipper had
een stevige borrel op, bleek uit
bloedonderzoek.
De schipper heeft vlak na de
aanvaring een paar weken in
de cel gezeten, maar mocht zijn
rechtszaak in vrijheid afwachten, omdat hem wel dood door
schuld verweten kan worden,
maar geen doodslag.
Bij het ter perse gaan van deze krant was er nmog niets bekend over de uitkomst.

GEVRAAGD

Schipper dodelijk
bootongeluk
voor de rechter

Veel belangstelling flexwoningen
op woonworkshop
De Ronde Venen - Ook de tweede
woonworkshop in de grote zaal van
De Boei was tot de laatste plek gevuld met geïnteresseerden in Vinkeveld, de nieuwe woonwijk voor Vinkeveen. Tijdens deze avond schoven
ruim 130 bezoekers aan thematafels
om te praten over de toekomstige
inrichting van de wijk, duurzaamheid en architectuur van de woningen. Een bijzonder hoogtepunt was
de start verkoop van de eerste wo-

ningen in het plan. De 16 flexwoningen konden rekenen op veel belangstelling.
Het projectteam Vinkeveld ging
woensdagavond aan de tafels uitgebreid in gesprek met groepjes
bezoekers over thema’s als openbare ruimte, architectuur en verkaveling en duurzaamheid. Tussendoor konden bezoekers met specialisten praten over betaalbaarheid
en kunst in de wijk. Vinkeveld wordt

een bijzondere en onderscheidende
wijk, juist omdat de woonwijk écht
samen met de toekomstige bewoners wordt gemaakt.
Bezoekers waren erg enthousiast
over de duurzaamheidsmaatregelen die bij alle woningen standaard
worden toegepast. Logisch, de zogenaamde basiswoning levert al
een besparing op van naar schatting 1.500 euro per jaar door zonnepanelen en goede isolatie.

Mijdrecht - Op 5 juni organiseert de Lijnkijkers de maandelijkse bingo in de kantine
van sport vereniging Argon. De
bingo van deze maand staat
in het teken van de zomer en
heeft naast de vele leuke prijzen op de tafel als hoofdprijs
een fiets met een waarde van
€250,-. Zaal open 19.00 uur, de
aanvang is 20.00 uur, en natuurlijk is het eerste kopje koffie weer gratis. Met deze bingo
steunt u de jeugd van Argon.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
facebook.com/

Voor betaalbaar
auto onderhoud
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Bevrijdingsfeest bij
Fort Uithoorn

Bingo bij Argon

zie onze site:
meerbode.nl

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Nico en Nel Rensen-Roos
60 jaar getrouwd
Wilnis - Uiterlijk gezien zou je
niet zeggen dat Nico en Nel Rensen-Roos al in de tachtig zijn en
op dinsdag 26 mei aan de Eendracht hun diamanten bruiloft vierden. Dat is 60 jaar getrouwd zijn en
dan nog zo ‘jong’ aandoen van binnen en van buiten. Beiden zijn actieve mensen in hun sociale contacten en vrijetijdsbesteding. En ze
blijven bewegen! Bovendien heerlijke causeurs, want ze zijn nog goed
mondig en hebben veel te vertellen.

Nico en Nel hebben onder meer
veel gedaan, en nóg, als vrijwilliger voor de stichting Dorcas, een
christelijke hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika en
bij voorkeur samenwerkt met lokale partners. Nel heeft als hobby
breien. Jaarlijks zegt zij meer dan
veertig kindertruien voor de armen
in Oost-Europa te breien, maar op
verzoek ook wollen sokken, wanten
en mutsen. Met haar man puzzelt
ze graag en samen fietsen ze nog

De Ronde Venen - Na de Tweede Wereldoorlog, nu alweer 70 jaar
geleden, was er rondom 21 juni, de
langste dag, een groot bevrijdingsfeest van 3 dagen (!) op Fort bij Uithoorn in Amstelhoek. Stichting Cultura De Ronde Venen laat dit feest
herleven. Het fort en het fortterrein
worden op een zaterdag 13 en zondag 14 juni a.s. teruggebracht in
de sfeer van zeventig jaar geleden.
Stichting Cultura wil daarbij zoveel
mogelijk (culturele) organisaties uit
Uithoorn en De Ronde Venen betrekken bij de organisatie en uitvoering van de feestelijke activiteiten. Het Fort bij Uithoorn maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, die op de Wereld Erfgoedlijst van de Unesco staat. Het fort
zelf heeft in de 2de wereldoorlog
Duitsers als bewoners gehad, terwijl ook in de Koude oorlog het fort
een wel erg bijzondere en geheime
rol heeft gespeeld. Het fort is pas in
de jaren 90 van de vorige eeuw door
Defensie overgedaan aan Staatsbosbeheer. Dit als één van de laatste forten van de stelling. Het fort is
daardoor nog behoorlijk in originele staat. Evenals destijds zal ook nu
het een festijn worden vol muziek,
toneel, dans en sport. Voor jong en
oud. Voor zowel degene die actief
bezig wil zijn als voor hem/haar als
toeschouwer.
Programma
Openluchtspel ‘Plant de Meiboom’
Zaterdag 13 juni vanaf 14.30 uur
staat op Fort bij Uithoorn het openluchtspel ‘Plant de Meiboom’ van
Wim Snitker centraal. Dit spel van
toneel, muziek, zang en dans, dat in
1945 ook is opgevoerd, werd destijds omschreven als ‘een landjuweel
van Vrede en Vrijheid’. In opdracht
van Cultura heeft Troupe A’dour uit
Wilnis, een eigen bewerking van
‘Plant de Meiboom’ gemaakt. Ditmaal wordt de voorstelling uitgevoerd door zo’n 100 amateurtoneelspelers, -zangers en -muzikanten
uit De Ronde Venen en Uithoorn.
Ook leden van ‘Keep them Rolling’
doen mee aan het spel. Zij verzorgen aan het begin van de voorstelling een act met oude legervoertuigen uit de periode van de Tweede

Wereldoorlog. Op verschillende locaties op het fort vinden korte optredens plaats, waarbij ook het aanwezige publiek betrokken zal worden. Met als finale het dansen rond
de meiboom, als symbool voor vrijheid en leven.
Fietsen en genieten van muziek
Maar er is in het weekend nog veel
meer te doen op het fort. Vanaf 9.00
uur is Fort bij Uithoorn een pleisterplaats van de Rabo Fietstocht. Een
mooie gelegenheid om mee te doen
aan beide activiteiten!
Linieloop van fort naar fort
Zondagmorgen 14 juni staat het
feest op het fort in Amstelhoek in
het teken van de speciale Linieloop.
Tussen 10.00 en ca. 12.00 zullen
honderden lopers en wandelaars op
weg zijn voor een ruim 8 km lange
tocht langs de Kromme Mijdrecht
van Fort bij Uithoorn naar Fort aan
de Drecht en terug naar Fort bij Uithoorn, met een bijzondere oversteek
van de Amstel.
Speciaal spel voor kinderen
Zowel op zaterdag als op zondag
is er voor kinderen ook van alles te
doen op en rond het fort. Zo is er
voor gezinnen een educatieve (natuur)wandeling uitgezet van ongeveer 1,5 km rondom het fort, het
zogenoemde hazenpad, met allerlei wetenswaardigheden en uit te
voeren opdrachten. Zondag kunnen kinderen vanaf 6 jaar tevens
een speciaal voor hen gemaakt spel
spelen, met een knipoog naar het
leven van de militairen op het fort.
Voor iedereen
Altijd leuk om mee te maken is een
rondleiding door het fort. In het fort
zelf zijn de films ‘Forten in De Ronde Venen’ en ‘Berging Wellington
in Wilnis’ te bekijken en kunnen diverse tentoonstellingen worden bezocht. Voor een hapje en drankje
kan iedere bezoeker op beide dagen terecht in de Genieloods. Meer
informatie over het bevrijdingsfeest
op Fort bij Uithoorn is onder meer
te vinden op de websites van deelnemende verenigingen en op www.
cultura-drv.nl.

heel wat af. “En niet op een elektrische fiets”, haast Nel zich veelbetekenend daaraan toe te voegen. “Als
we niet meer kunnen fietsen door lichamelijk ongemak houdt het voor
ons op. Dan heeft het aanschaffen van dure elektrische fietsen ook
geen zin meer op onze leeftijd.” Nico heeft naast het fietsen meer hobby’s, waaronder vissen en schaken,
maar een kaartje leggen doet hij
ook graag.
Vervolg elders in de krant.

Taptoe Mijdrecht 2015
Mijdrecht - Op 6 juni vindt voor
de 30ste keer de Taptoe Mijdrecht
plaats. Ook dit jaar weer een aantrekkelijk programma dat om 14.00
uur begint op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. De toegang is gratis.
Omstreeks 13.15 uur vertrekken de
deelnemende bands vanaf het clubgebouw De Notenkraker van gastheer VIOS. De straatparade begint
aan de Windmolen en voert via diverse straten naar het taptoeterrein
in het dorpscentrum van Mijdrecht.
Daar is dan om 13.30 uur het voorprogramma al begonnen met een
optreden van dweilorkest DORST.
De volgende bands verlenen hun
medewerking. Showcorps Harpe
Davids uit Zoetermeer, Jong Beatrix

uit Hilversum, Showkorps Juliana
uit ’s-Gravendeel, Slagwerkkorps
Oranje Garde uit Klundert, Show- &
Marchingband VIOS uit Mijdrecht
en VIOS Twirling uit Mijdrecht. De
taptoe wordt omstreeks 16.00 uur
traditioneel afgesloten met het gezamenlijk spelen van een koraal, het
signaal ‘Taptoe Infanterie’ en het
‘Wilhelmus’. Nabij het taptoeterrein
bevindt zich de promotiekraam van
VIOS. Hier vertelt men u graag hoe
leuk het is om muziek te maken of
te twirlen en hoe gezellig het bij VIOS en DORST is. Ook kunt u hier
donateur worden of de vereniging
helpen met een eenmalige bijdrage.
Dat laatste kan bij de stand of bij
een van de collectanten.
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INFORMATIEF
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

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: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

Een Vleesetende Plant
Open Dag Stichting
Help de Zwerfkat
Regio - Stichting Help de Zwerfkat,
die al sinds 1986 bestaat, houdt op
zaterdag 6 juni haar jaarlijkse open
dag. Sinds de laatste open dag is
er weer het een en ander verbeterd
voor de poezen. Ook zijn er een aantal nieuwe bewoners bijgekomen.
Bezoekers zijn van harte welkom
om tussen 12.00 uur en 17.00 uur
kennis te komen maken met al onze
lieve poezen. Zoals de vaste bezoekers wel gewend zijn, staan er ook
deze open dag weer leuke kraampjes (beschikbaar gesteld door Jan
Uithol) met allerlei snuisterijen en
proefzakjes kattenvoer. Tevens is er
een kraampje te vinden waar koffie,
thee en frisdrank geschonken wordt
waarbij ook dit jaar het plakje cake
(beschikbaar gesteld door Millenaar
Bakkerij BV) niet zal ontbreken. In
de tuin zijn tal van vrijwilligers aanwezig, die de bezoekers, daar waar

gewenst is, graag alle informatie geven die nodig is. Ook staat er een
informatiekraam waar kan men zich
opgeven als donateur of adoptieouder. Voor meer informatie over de
stichting Help de Zwerfkat kan contact worden opgenomen via de telefoonnummers: 0297-566285 of 0612725071. E-mailen kan ook: mail@
helpdezwerfkat.nl of neem een kijkje op de website: www.helpdezwerfkat.nl Tevens zijn wij op Facebook te vinden. Wie ons werk met
de zwerfkatten een warm hart toedraagt maar niet in de gelegenheid is om op de open dag te komen, kan ook een donatie storten
op een van onze rekeningen. ING:
NL21INGB0007233223 of Rabo:
NL38RABO0363567593
Stichting Help de Zwerfkat is gevestigd op de Thamerweg 61 in Uithoorn.

Zomerconcert
bij Zangschool
Greetje de Haan
Mijdrecht - Vrijdag 5 juni is het
eerste zomer zangconcert bij Greetje de Haan. Er staan verschillende
muziekstijlen op het programma.
Klassiek, jazz en populair en op het
‘open podium’ laat Hans van den
Berg uit Langeraar met ‘O was there ever loneliness like his!’ een diepgevoelige tenoraria van J.H. Maunder horen. “We organiseren dit jaar
twee zomerconcerten! Het eerste is
vrijdag en over een maand, op vrijdag 3 juli, volgt het tweede. Daarmee sluiten we een prachtig muziekjaar af,” zegt de Mijdrechtse
zangdocente. De programmering
is erg gevarieerd. Bekende populaire nummers van Selana Gomez,
Marco Borsato en Willeke Alberti, maar ook klassieke stukken van
Nicola Vaccai en Felix Mendelssohn-Bartholdy. Zoals ieder maand
komt ook jazz aan bod. Helen Jansen zingt op haar eigen jazzy wijze ‘Them That Got’ van Ray Charles
en Jeroen Kolkmeijer laat een swingend dance jazznummer horen. Het
concert duurt ongeveer twee uur en
begint om 19.30 uur. Het kost € y7,50
per persoon, inclusief een drankje
en hapje (kinderen y5). Kaarten zijn
via e-mail of telefonisch te bestellen: g.w.dehaan@outlook.com (0620743560). Zangschool Greetje de
Haan, Bozenhoven 128A, Mijdrecht.
foto onderschrift: Iris Petersen zingt
klassiek: ‘Semplicetta tortorella’ van
Nicola Vaccai.
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Gerda Veth, IVN-natuurgids

Varen over de Vecht met
de Zonnebloem
Mijdrecht - Woensdag 27 mei was
het dan zover. Een aantal gasten
van de Zonnebloem, samen met een
paar vrijwilligers gingen varen over
de Vecht. Om 10.30 uur vertrokken we vanaf de zr. Den Hertoglaan
naar Maarssen waar de boot de
Rivercloud al klaar lag. Om 11.30
vertrokken we vanaf Maarssen richting Breukelen, Nieuwersluis en
Loenen a/d Vecht. Daarna omdraai-

en en weer terug. Onderweg kregen we natuurlijk koffie, thee, soep
en broodjes. De Zonnebloem heeft
deze boot uitgekozen omdat op deze boot een lift en een invalidetoilet aanwezig was. Onderweg wees
de kapitein ons op speciale uitzichten enz. Het was een gezellige dag
met fantastisch weer. Jammer genoeg kwam om 15.00 uur weer een
einde aan dit prachtige evenement.

Hart van Chazz 2015:

De Jamsession
Regio - Bij de tiende editie van
Chazz zullen tijdens de jamsession
bekende jazz artiesten optreden.
Met hun muziekvrienden zetten zij
jazzinterpretaties neer die ons verrassen, ‘thrilling grooves’ en spetterende solo’s. Musici van naam als
Nathaly Masclé en Clous van Mechelen zijn er. Zangeres Nathaly
Masclé trad op met het Glenn Miller
Orchestra en werkte mee aan ‘a living legend’ van The Diamond Five.
Ze komt naar Chazz met haar vaste
pianist Jean Louis van Dam. De alleskunner Clous van Mechelen (cabaretier, liedjesschrijver en componist) is er op sax en key’s. Met zijn
sax trad hij al op zijn 16e op met
Hans Dulfer. Trouwe bezoekers kennen hem van voorgaande Chazz-

musici zal zorgen voor jazzinterprewww.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
taties van de bovenste plank. Hun

Gezamenlijk kunstwerk
naar Kunst Rond de Venen
muziek-dans en theater

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, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.

niet kunnen leven. Deze eigenschap is een aanpassing aan
de extreem voedselarme bodem
waarop de zonnedauw groeit,
zoals in stikstofarme moerasgebieden tussen veenmos. Er komen drie soorten zonnedauw in
Nederland voor. De ronde, de
kleine en de lange. Omdat hun
natte voedselarme biotoop sterk
afneemt, worden ze steeds zeldzamer. Ze staan daarom op de
rode lijst en zijn wettelijk beschermd. De ronde zonnedauw
is de minst zeldzame van de drie.
Deze soort heeft ronde blaadjes
die kleiner zijn dan een dubbeltje. Ze liggen in een rozet plat op
de grond. Je ziet ze daardoor gemakkelijk over het hoofd. In de
zomer bloeit hij met witte bloemetjes aan een lange stengel
die uit het midden van de rozet
ontspringt.
Zonnedauwplantjes in huis kunnen je een zomerlang van vliegen verlossen.
Neem dan wel de gekweekte soort. Extra voeding geven is
niet nodig. Wie de ronde zonnedauw in het echt wil zien kan
zich per mail bij mij aanmelden.
g-veth@kpnplanet.nl

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang
oplAgE: 16.100

Bij vleesetende planten denkt
men aan reusachtige planten,
met grote grijparmen die nietsvermoedende
voorbijgangers
vangen, deze in gekleurde kelken stoppen, en ze daar met hun
sappen verteren. Dat alles gesitueerd in verre, donkere, tropische regenwouden. Maar dat is
fantasie. Dichter bij huis speelt
een dergelijk tafereel zich in het
echt af, zij het op wat bescheidener schaal. Zonnedauw is zo’n
vleesetend plantje. Deze mooie
naam kreeg hij eeuwen geleden,
omdat het leek alsof de ochtenddauw op zijn blaadjes niet verdampte in de zon. De druppeltjes bleken echter geen water
te zijn, maar een kleverige substantie, afgescheiden door rode
klierharen op de bladeren van
het plantje. Ook insecten vergissen zich daarin, met fatale gevolgen. Ze worden aangetrokken door de glinsterende druppeltjes. Ze willen die drinken of
hun eieren erin leggen. Zodra
een vliegje op een blaadje landt,
kleeft het vast. Door spartelen werkt het zich steeds verder
in de nesten. Vervolgens vouwt
het blaadje zich langzaam om de
prooi heen. De klierharen produceren daarbij spijsverteringssappen, die de weke delen van
het insect in een vloeibare vorm
omzetten. Deze stikstofrijke oplossing kan zo in het plantje opgenomen worden. Eén zonnedauwplantje nuttigt per zomer
wel 2000 insecten. Meestal eet
hij vliegen en spinnetjes, maar
hij deinst ook niet terug voor
een lekkere libel. De zonnedauw
krijgt via deze weg de broodnodige mineralen binnen. Zonder
dit “vlees” zou de zonnedauw

De Ronde venen - Tijdens de feestelijke Openingsavond in Willisstee
van KunstRondeVenen 2015 werden diegene die een financiële of
materiële bijdrage hadden geleverd
er nadrukkelijk bij betrokken.
Om deze dank aan hen extra te onderstrepen werd er onder de sponsoren een gezamenlijk kunstwerk
verloot. Kunst Rond de Venen voor
muziek- theater en dans werkte het

weekend belangeloos mee met een
optreden door Les Saxophonettes
op de openingsavond en op de zondag met de karavaan op de diverse
locaties. Het lot bepaalde dat zij het
geweldig kunstwerk in bezit kregen. Namens de Stichting nam Leo
van Mil (muziekdocent) en Jan van
Breukelen (bestuur) het geheel in
ontvangst. Het gezamenlijk kunstwerk zal een prominente plaats krijgen in hun les ruimten.

festivals. De virtuositeit van deze
optreden start om 17.00 uur.

Hapje, drankje
Naast de jamsession is er de topact van Saskia Laroo & Warren
Byrd om 19.00 uur. Op het jazzfestival voor het goede doel komen nog
veel meer musici belangeloos optreden. One Day Fly (Linda van der
Leek met band), het Nicola Mecca
Quintet en de reggaeband Bob Syndicate treden op. Vanaf half vier ’s
middags tot half elf ’s avonds kunnen bezoekers in- en uitlopen. Blijven kan ook, want restaurants uit de
regio zorgen voor lekkere hapjes en
drankjes. Vrijwilligers zorgen voor
het uitserveren ervan.
Kaartverkoop
Het volledige programma is te vinden op www.chazz.nl en facebook/
chazzdehoef. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de boekhandel Sprey in
Abcoude, boekhandel Mondria in
Mijdrecht en Ten Hoope in Uithoorn,
bij drogisterij De Bree in Vinkeveen
en bij Drank- en delicatessen De
Zwart in Wilnis. Kaarten online via
kaartjes@chazz.nl In de voorverkoop kosten kaarten €15,00. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee,
studenten voor half geld. Op de dag
zelf aan de tuin kosten de kaarten
€20,00. De opbrengst komt ten goede aan ‘onze’ scholen in Nepal die
getroffen zijn door de aardbeving.
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Uniek wandel- en hardloopevenement
in het Groene Hart: De Linieloop
Regio - Dit jaar wordt herdacht dat
Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd. Rondom de bevrijding werden vele bevrijdingsfeesten georganiseerd, één van deze feesten vond
plaats bij Fort Uithoorn in Amstelhoek. Stichting Cultura De Ronde

Venen (www.cultura-drv.nl) zal in
het weekend van 13 en 14 juni bij
het Fort Uithoorn een aantal festiviteiten organiseren, waarbij de bezoekers de sfeer van 70 jaar geleden kunnen herbeleven. Een sportief onderdeel van het programma

is De Linieloop op zondag 14 juni. Dit is een prestatie/wandeltocht
voor hardlopers en wandelaars. De
te lopen afstand bedraagt 8 kilometer. Er wordt gestart vanuit het Fort
Uithoorn. Het parcours loopt via de
Kromme Mijdrecht naar de Amstel.

Veel spektakel maar geen
doelpunten bij eerste finale Argon
Mijdrecht - De eerste ontmoeting
tegen Veensche Boys leverde wel
enig spektakel en spannende momenten op maar doelpunten vielen er niet te noteren. Het leek erop dat de gasten uit Nijkerkerveen

niet echt de intentie hadden om
aanvallend te spelen, ze loerden op
de counter en waren daarin wel een
paar keer gevaarlijk. Argon had veel
balbezit en deed er van alles aan
om een doelpunt te forceren maar

de verdediging van VB met aan het
hoofd Glenn Geefshuijsen en Willem Olde Meulen met als sluitpost
doelman Willem Kroon gaf maar
weinig weg.
Eerste helft
In het begin deed Argon wel een
paar pogingen maar Jesse van
Nieuwkerk mikte te hoog en Soner
Gedik zijn inzet werd op tijd geblokt.
VB kreeg halverwege een paar
kansjes, bij de eerste poging kon
Dennis Filippo de bal uit doelgebied
wegwerken en vijf minuten later
werd een poging van VB enigszins
met geluk onschadelijk gemaakt.
Argon forceerde in de gehele wedstrijd totaal veertien hoekschoppen
maar de bal kon steeds door de verdediging van VB weggewerkt worden. Een voorzet Oscar Leune werd
door sluitpost Kroon tot hoekschop
verwerk en even later was Leune
opnieuw dicht bij het openingsdoelpunt maar nu kon Geefshuijsen de
bal over de achterlijn werken.
Het vervolg
De tweede helft begon al na vijf mi-

Daar worden alle deelnemers met
een pont overgezet naar het Fort
aan de Drecht (Uithoorn). Dan loopt
het parcours verder langs de Amstel
terug naar Amstelhoek. De finish
zal komen te liggen in het midden
van Fort Uithoorn (Amstelhoek). De
prestatieloop voor de hardlopers
start om 10.00 uur. Tussen 10.00 en
10.20 uur gaan de wandelaars van
start. Inschrijven kan vanaf 9.00
uur in de Genieloods aan de voorkant van het fort. Daar is ook een
horecagelegenheid. Alle deelnemers ontvangen een stempelkaart.
De laatste stempelpost sluit om
13.30 uur. De kosten voor dit unieke evenement bedragen 5 euro, en
als herinnering ontvangen de deelnemers bij een volle stempelkaart
een medaille. In het fort is kleedgelegenheid aanwezig in de voormalige ruimten waar de soldaten en officieren verbleven.
De organisatie van de Linieloop
wordt verzorgd door de atletiekverenigingen AKU (Uithoorn) en De
Veenlopers (Mijdrecht). Een unieke samenwerking die tot doel heeft
een bijzonder en sportief evenement te organiseren. Alle informatie is terug te vinden op de websites van de AKU www.aku-uithoorn.com en De Veenlopers
www.veenlopers.nl.
nuten met een strafschop, na een
actie van Lorenzo Zorn kreeg Epi
Kraemer de bal maar hij kwam ten
val en scheidsrechter De Jong kende een strafschop toe aan Argon.
Maar Kraemer mistte vanaf elf meter.
Vervolgens was er opnieuw een
hoekschop verdiend maar Van
Nieuwkerk mikte te hoog. Halverwege deelde VB een paar plaagstootjes uit, Robin van den Brom
testte Romero Antonioli en ook Verhoef probeerde het maar hij kopte naast. Even daarna moest Geefshuijsen met rood het veld verlaten,
Van Nieuwkerk kwam ten val en de
scheidsrechter oordeelde dat de Argonspeler doorgebroken was. Maar
vrije trappen van Floris Mulder en
even later van Jesse Loenen leverde
alleen maar hoekschoppen op.
Ook een vrije trap van Stefan Tichelaar werd door doelman Kroon gestopt en een hoekschop later werd
door Oscar Leune over gekopt. Vier
minuten voor tijd kreeg Verhoef de
gelegenheid de bezoekers in een
zetel te zetten maar de Argondoelman tikte de bal van Verhoef uit de
hoek. De mooiste kans voor Argon
was van de voet van Floris Mulder
maar de bal stuiterde op de lat. Volgende week gaat Argon naar Nijkerkerveen voor de herkansing. Foto: sportinbeeld.com

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde
Venen en Uithoorn organiseert op
dinsdag 9 juni weer de eerste zomeravondfietstocht van dit jaar. We
vertrekken om 19.15 u vanaf het
Raadhuisplein in Mijdrecht. In totaal
zijn er drie tochten (7 juli en 4 augustus). Elke avond is er een andere
route in de omgeving van ons mooie

veenweidegebied. Ontdek samen
de bijzonderheden van dit unieke
landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen.
Er is een pauze onderweg waar u
uw zelfgebrachte koffie/ thee e.d.
kunt nuttigen. Opgave niet nodig.
Afstand: circa 23 kilometer. Info:
Anja de Kruijf, 0297-261628

GVM79 doet mee aan
recreantenwedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was het een drukte van belang in
sporthal de Fuik in Kortenhoef. Ruim
500 gymnasten op recreatiefniveau
kwamen in actie om hun mooiste
oefeningen te laten zien. De dag
was verdeeld in verschillende wedstrijden, waarin de turners en turnsters van verschillende leeftijden en
niveau tegen elkaar streden. Het
belangrijkste van de dag was dat
de kinderen veel plezier beleefden
aan het turnen en er was dan ook
voor iedereen een lekkere medaille
(chocolade!). Natuurlijk kwamen de
gymnasten van GVM’79 deze dag
ook in actie en voor de meesten was
het de eerste wedstrijd! Ze deden
allemaal hartstikke goed hun best,
wat resulteerde in hele mooie pun-

ten! De volgende GVMérs scoorden
zo hoog dat ze ook nog op het podium kwamen! De zilveren medailles waren voor Max, Wessel en Didier. Er was een bronzen medaille
voor Ruben,Django en Emily. Door
de vele deelnemers in hun groep
was er ook een medaille voor: Merel (4e), Julie (4e) en Paris (6e). Tot
de zomervakantie trainen de leden
van GVM door om nieuwe elementen te leren en omveel plezier te maken in de gymzaal. Ook worden er
proeftrainingen georganiseerd om
kinderen te selecteren voor de selectie turnen en acrogym! Wil jij ook
kennismaken met GVM79? Kom gerust langs in één van de lessen! Tot
de zomervakantie kun je zelfs GRATIS sporten!

Met opgeheven hoofd ondanks nederlaag HVM MF1
Mijdrecht - De meisjes F1 van
HVM speelde vandaag hun laatste
competitiewedstrijd van dit seizoen
op eigen veld. Er werd gespeeld in
drietallen tegen Bennebroek MF2,
waarbij beide teams de mogelijkheid hebben om in twee doelen te
slaan.
Het was een hele sportieve wedstrijd, maar de meisjes van Bennebroek waren net een tandje te
sterk en speelden goed naar elkaar over. Zahra en Anne hadden
een paar prachtig uitgevoerde verdedigingsacties en Florine en Lotte maakten nog een mooie doelpoging , maar helaas was het doel net
niet groot genoeg. De fans van de

MF1 konden echter nog wel meegenieten van een paar doelpunten van
o.a. Puck, Marit, Olivia en Kim. Ondanks dat de meiden verloren, bleef
de sfeer er goed in zitten en was
de motivatie tot het einde toe hoog.
Eva en Tessa, de trainers /coaches
van MF1, kunnen terugkijken op
een leuk seizoen met ook een hoop
overwinningen en het voornaamste:
sportief spel. Aanstaande zaterdag
speelt dit team nog één keer een
toernooi in Amstelveen en dan begint de zomerstop. Volgend jaar zal
HVM beslist zijn best doen om weer
goede teams te vormen en zullen
deze meiden verder gaan als zestallen.

TV De Ronde Venen:

Dames zaterdagteam 3
kampioen
Mijdrecht - De eerste kampioen
van zaterdag 30-5 was het 3e zaterdag damesteam 17+ (Saskia, Karin, Marleen, Jeannet, Charlotte, Caroline en Monique). Met veel tumult
werd er op baan 6 en 7 door de dames van dit team gestreden. Het

Boven: Anne Stark en Kim Dull. Midden: Puck van Rooyen, Lotte Moerman,
Marit van der Klei, Florine Hendriks en Zahra Gille. Liggend: Olivia Vernooij .
Niet op foto: Nora Diederiks

Showballet Nicole in Crown Theater

TV De Ronde Venen:

Zaterdag damesteam 2
is kampioen
Mijdrecht - Bij het 2e zaterdag damesteam 17+ (Danielle, Karin, Monique Z, Eveline, Ingrid en Monique
S.) was het bloedstollend spannend.
Dit team zat o.a. met Vinkeveen, Abcoude en TVM (Mijdrecht) in de
poule. De strijd ging m.n. tussen
deze 3 laatste verenigingen wie er

kampioen zou worden. Omdat Abcoude bij TV De Ronde Vener te gast
was en Vinkeveen (bij de buren) bij
TVM werd deze strijd bijna op één
terrein gestreden. Pas na de laatste
partijen was het bekend wie er zou
promoveren en volgend seizoen in
de 1e klasse zou gaan spelen.

Mijdrecht - Zondag 7 juni a.s. zijn
de eindshows van dansschool Nicole. Het worden speciale shows omdat de dansschool voor het eerst zal
dansen in een echt theater namelijk het Crown theater bij de tv-studio’s in Aalsmeer. Het theater beschikt over een mega grote LED horizon waarbij de mooiste beelden als
achtergrond voor de dansers te zien
zullen zijn. Het publiek zal ook zeker
de oplopende stoelen waarderen
waarbij je op iedere plek een prachtig overzicht op het toneel hebt. Ook
de foyer van het theater is zeer ruim
en luxe opgezet. Alle 400 dansers en
danseressen laten een breed scala
aan nummers zien, o.a. de kleinsten
in prachtige prinsessenjurkjes op
Frozen, een complete latin mix van
5 groepen, een oosterse dans, chinese dans, showdans, musical, alles
komt aan bod. En de grande finale is in Las Vegas stijl. Wilt u graag
zien wat de dansers en danseressen
in één seizoen allemaal hebben geleerd kom dan zondag 7 juni naar
Aalsmeer. De eerste show begint
om 13.30 uur en de tweede show
om 18.30 uur. U kunt ook nog met
korting dineren bij het Downtown

restaurant of all you can eat restaurant Eet ze zodat u er een echt ui-

tje van kunt maken. Er zijn nog enkele kaartjes voor de shows te koop

ging om de laatste punten om rivaal
Attila voor te blijven. Door met 6-0
deze competitiedag te winnen hebben de dames met 2 punten verschil
het kampioenschap behaald. Volgend tennisseizoen zal dit team in
de 1e klasse gaan spelen.
bij: Eetcafe Het Rechthuis, Kapsalon Backstage beiden in de Dorpsstraat in Mijdrecht of tijdens de lessen van de dansstudio aan de Groot
Mijdrechtstraat 2 te Mijdrecht.
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KunstRondeVenen gezellig druk
De Ronde Venen - KunstRondeVenen kijkt terug op een succesvolle
tweede editie. De 46 ateliers die op

zaterdag 30 en zondag 31 mei waren opengesteld voor publiek werden druk bezocht door enthousias-

te kunstliefhebbers uit de gemeente en ver daarbuiten. Bij startlocatie De Willisstee in Wilnis hangt één
kunstwerk van elk van de 69 deelnemende kunstenaars. Honderden bezoekers laten zich hier zaterdag en
zondag prikkelen om zelf een route uit te stippelen. De regen, vooral
op de zondag, weerhoudt bezoekers
er niet van om toch op de fiets te
stappen om verschillende ateliers af
te gaan. Anderen zien de route per
fiets niet zitten en pakken gewoon

de auto. Tijdens de eerste editie in
2013 deden Amstelhoek, De Hoef,
Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen
en Wilnis mee met de kunstroute.
Dit jaar zijn Abcoude en Baambrugge er ook bij. Paviljoen Viscentrum
bij Fort Abcoude biedt dit weekend
onderdak aan de werken van Flory
Oerlemans-Pels en Alex Stempels,
maar is ook een aangename schuilplek voor de buien op zondag. De
warme hapjes en koude bieren vinden er gretig aftrek. Op de meeste locaties wachten de kunstenaars
hun gasten niet alleen op met eigen
werken en enthousiaste verhalen,
maar ook met allerlei lekkers. In het
atelier in de tuin van Rita Kroom in
Baambrugge staan de koffie, thee,
fris en koekjes al klaar. Ze was van
tevoren bang dat het aantal bezoekers tegen zou vallen omdat Baambrugge ‘in het staartje van de gemeente ligt’, maar dat blijkt mee te
vallen. “Op zaterdag ben ik de hele
dag buiten geweest om bezoekers
langs de beelden te leiden.” En halverwege de zondagmiddag heeft ze
een kleine vijftig bezoekers geturfd.
Ook wordt het hele weekend opgetreden door voornamelijk lokale artiesten. Hoofdact zijn de leerlingen van muziek- en dansschool
Kunst Rond de Venen en Jeugdtheaterschool Abcoude. Zij rijden langs
ateliers in een knalgele Amerikaanse schoolbus. De kinderen hebben
al weken van tevoren optredens
voorbereid, gebaseerd op werken
van kunstenaars. Dat levert bijzondere resultaten op voor het publiek
en al helemaal voor de kunstenaars
zelf, die hun werk zondagmiddag ineens tot leven zien komen.

Nieuw in De Ronde Venen:

The Yoga Club Mijdrecht

met als hoogtepunt de dolfijnenshow. Aan de vele ooohs te horen
was de waardering voor de dolfijnen
en hun trainers erg groot. Wij hebben ons even afgevraagd of onze
kinderen net zo goed naar een fluitje kunnen luisteren als de dolfijnen.
Nee hoor, dat fluitje hebben wij gelukkig niet nodig. Om 15.30 na veel
kijk- en speelplezier werden de kinderen nog getrakteerd op een ijsje,
waarna het tijd was voor de terugreis. Moe maar voldaan keerden wij
terug naar school, waar alle ouders
tevergeefs stonden te wachten. Helaas was ook dit jaar weer de bus
leeg! Wat mooi dat deze eeuwenoude ‘grap’ blijft voorbestaan.

Overdracht N196 in
Uithoorn begin oktober
Uithoorn - De veelbesproken provinciale weg N196 in Uithoorn zal
begin oktober dit jaar door de Provincie aan de gemeente Uithoorn
worden overgedragen. Dat heeft de
Commissaris van de Koning, de heer
Johan Remkes, tijdens zijn werkbezoek aan Uithoorn op 28 mei laten
weten.
“Recentelijk hebben Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland het besluit genomen om het deel van de
N196 in Uithoorn over te dragen aan
de gemeente. De termijn is wat verschoven, omdat de gemeente en de
Provincie het eerst eens moesten
worden over het (achterstallig) onderhoud van het wegdeel dat nog
moet worden uitgevoerd. Wat de
bijdrage in de kosten is wordt door
Provinciale Staten in september bekend gemaakt,” lichtte wethouder
Marvin Polak (Verkeer & Vervoer)
donderdagvond 28 mei toe tijdens
een korte raadsvergadering. Het
was te verwachten: diverse raadsleden gingen op dit bericht kort in
hoe het dan wel zat met het landbouwverkeer. Dat blijft toch onderdeel van discussie. “Zodra de weg
is overgedragen nemen wij als ge-

meente maatregelen om het oude
dorpscentrum autoluw te maken.
Dat is gezien de overeenkomst een
verplichting. De Provincie kan zelfs
bezwaar maken als we die maatregel niet uitvoeren. Maar naar de manier waarop wij dat doen kijken zij
in mee. Aan de andere kant kunnen
ze dan zelf weer bezwaar maken als
wij bepaalde voertuigen als bijvoorbeeld landbouwtrekkers geen doorgang zouden verlenen. Dat zit opgesloten in dat autoluw maken. Over
het volledig weren van doorgaand
verkeer staat niets in de realisatieovereenkomst van destijds vermeld.
Naar onze mening voldoen wij aan
hetgeen wat er staat in de Realisatieovereenkomst aangezien landbouwverkeer óók doorgaand verkeer is omdat dit veelal gaat om vervoersbewegingen tussen De Ronde
Venen en Aalsmeer of Amstelveen
vice versa. Wij beraden ons momenteel op het nemen van tijdelijke maatregelen zolang het Amstelplein nog niet wordt verbouwd, om
het doorgaande verkeer door het
centrum van het Oude Dorp alvast
te weren als de weg aan ons is overgedragen,” aldus de wethouder.

Vervolg van de voorpagina.
Nico Rensen werd geboren op
28 februari 1932 in Pijnacker, zijn
vrouw Nel in Zevenhuizen (tussen
Zoetermeer en Gouda) op 27 april
1934. Nico komt uit een gezin met
8 kinderen, Nel is de jongste van 13
kinderen. Beiden trouwden voor de
wet in Pijnacker op 26 mei 1955. Het
kerkelijk huwelijk werd op dezelfde datum ingezegend in de Christelijk Gereformeerde kerk in Delft. Als
jonge tieners hadden ze elkaar ontmoet in Pijnacker. Nel had daar een
zuster wonen die ze korte tijd hielp
bij het huishoudelijke werk. “Ik reed
op de fiets in Pijnacker, juist door de
straat waar op een hoek Nico met
zijn vrienden stond. “Da’s een mooi
meisje”, had Nico zich laten ontvallen bij zijn vrienden. ‘Ga achter haar
aan dan, hier je mag mijn fiets lenen, schijnt toen een van zijn vrienden te hebben gezegd. Nico kwam
toen achter mij aan en zo is onze
kennismaking tot stand gekomen,”
aldus Nel die zich de situatie nog
duidelijk kan herinneren. Uit het
huwelijk werden vijf zonen en een
dochter geboren. Nico en Nel genieten intussen van 15 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
Geen stilzitter
Na hun trouwen vestigden ze zich in
Pijnacker. Nico is van huis uit meubelstoffeerder en woninginrichter.
Dat heeft hij zijn leven lang gedaan,
vanaf zijn 12e tot aan zijn 72e jaar!
Behalve in Pijnacker heeft het gezin
gewoond in Holten (Overijssel) en
Andijk in Noord-Holland. Het werk

bracht dat met zich mee. In Holten
hebben zij 27 jaar gewoond waarbij
Nico zich later met een eigen bedrijf
annex werkplaats vestigde. Omdat
de gemeente het bestemmingsplan
wijzigde werd hij gedwongen met
zijn bedrijf te stoppen. Aangezien
Nico geen stilzitter is meldde hij zich
aan bij de stichting Dorcas waarna
hij als hoofd van de sorteerafdeling
kon beginnen bij een vestiging in
Andijk. Nico: “Zeven jaar later vroegen de kinderen die inmiddels in en
rond het Groene Hart woonden aan
ons of we niet beter in hun omgeving konden komen wonen. Zo kwamen wij in Wilnis terecht op de Eendracht. Daar wonen we nu alweer
zeven jaar met heel veel plezier en
een prachtig uitzicht over de polder.”
Nel heeft in haar ‘werkzame’ leven
altijd alle zorg aan haar gezin besteed. Een ‘tweede baan’ was er niet
bij. Binnen haar levenssfeer en overtuiging was dat in die tijd niet aan de
orde. Het jubileum huwelijksfeestje
wordt zaterdag 6 juni in familiekring
gevierd in Hoeve Landzicht, Nieuwer Ter Aa. Burgemeester Maarten
Divendal kwam traditiegetrouw op
bezoek om het echtpaar persoonlijk
te feliciteren en had een heel leuk
en geanimeerd gesprek met beiden.
Bruidspaar, de redactie van de Nieuwe Meerbode feliciteert u van harte
met het bereiken van deze mijlpaal
in uw leven. Gezien de vitaliteit en de
wens om nog meer uit het leven te
halen, mocht dit u gegeven zijn, ligt
de volgende keer zelfs een ‘briljante viering’ in het verschiet. Zou mooi
zijn als al uw geliefden dat ook mogen meemaken!

sneller herstel van lichaam en geest.
Het vermindert cellulitis en geeft
een mooiere huid en het vermindert
pijn. Deze hot-yoga is uniek in De
Ronde Venen! Er is verder een programma ‘buiten-yoga’ met uitzicht
over het polderlandschap.

Schoolreis OBS Molenland
Mijdrecht - Op donderdag 21 mei
zijn wij met de groepen 1 tot en met
7 vertrokken naar het Dolfinarium
in Harderwijk voor onze jaarlijkse
schoolreis. De dagen voorafgaand
aan de schoolreis werd er veel gespeculeerd over de hoeveelheid
snoepjes die mee zou gaan, wat er
allemaal te zien zou zijn en of de zon
een beetje mee zou werken tijdens
deze dag. De busreis is voor sommige kinderen al een uitje op zich, een
rondje Ronde venen zou voor hen al
genoeg voldoening geven. Maar onze reis ging verder en zo arriveerden we om 10.15 in Het Dolfinarium.
De kinderen, ouders en leerkrachten hebben genoten van alle shows,

Nico en Nel Rensen-Roos
60 jaar getrouwd

Mijdrecht - Naast het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg in
Mijdrecht op de locatie waar eerst
een kinderopvang Optikids zat naast
de bowling, presenteert The Yoga Club Mijdrecht aanstaande zondag 7 juni zich tijdens een Open
Huis voor het eerst met een bijzonder yoga-programma en meer. Bijzonder omdat er onder andere vanaf maandag 8 juni ook ‘hot-yoga’
kan worden gegeven. Oefenen onder hoge temperaturen (40 graden) in de ruimte die hiervoor speciaal is ingericht. De verwarming geschiedt met behulp van infrarood
verwarmingselementen. Infraroodverwarming lijkt op het licht van de
zon. De infraroodgolven worden opgenomen in het lichaam en dringen diep door zodat je van binnenuit verwarmd wordt. Omdat de lucht
niet verwarmd wordt kan je lichaam
de hitte beter aan. Deze manier van
verwarmen is volkomen veilig. Het
biedt talloze voordelen voor het lichaam. Onder meer voor ontgifting
van het lichaam, versterking van het
immuunsysteem en het verbeteren
van de bloedsomloop voor beter en

Proeflessen
De Open Dag ter kennismaking
wordt gehouden van 10.00 tot 15.00
uur. In die tijd zijn er verschillende
proeflessen van ongeveer een half
uur die je kunt volgen. Belangstellenden kunnen gratis deelnemen
vanaf 10.15 uur met Yoga voor beginners of kiezen voor Qigong, Power yoga, Vinyasa flow yoga, Tai Chi
en Yin yoga. Kijk voor de tijden op
www.eventbrite.nl/e/tickets-opendag-the-yoga-club-mijdrecht-zondag-7-juni-17099459945.
Docenten zijn Marle, Cora en
Marloes. Je kunt je online inschrijven voor een of meerdere gratis proeflessen via deze Eventbrite pagina. De inschrijving loopt
tot en met zaterdag 6 juni 23:30
uur. Je kunt je ook aanmelden op
de open dag zelf en gewoon meedoen met een of meerdere proeflessen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast ben je gedurende de hele dag van harte welkom om de studio te bewonderen en een praatje te maken met
de docenten. Ook via Facebook
bereikbaar:
www.facebook.com/
TheYogaClubMijdrecht?fref=ts. The
Yoga Club Mijdrecht verwelkomt u
graag op de Open Dag om vrijblijvend een kijkje te komen nemen
en./of mee te doen. Op het terrein is
volop gratis parkeerruimte.

Driehuisschool bezoeken
bewoners Gerardus Majella
De Ronde Venen - Donderdag 28
mei j.l. kwamen de leerlingen van
de driehuisschool, de bewoner van
Gerardus Majella bezoeken. Om samen de zomer-hartenwensen-actie van de Rikiestichting creatief te
openen. De bewoners en de leerlingen, hebben gezamenlijk harten
gevouwen. Die de juf van de kinderen, omtoverde tot een prachtige slinger. Die zal worden opgehangen in Gerardus Majella om te laten

Kunstroute Zijdelveld

Eigen bijdrage vervalt als
leerlingen zelfstandig reizen
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen wil leerlingen,
die recht hebben op leerlingenvervoer, stimuleren om zelfstandig te
gaan (leren) reizen. Zelfstandig reizen, bijvoorbeeld met de fiets, bus
of trein, draagt bij aan de zelfredzaamheid, bewegingsvrijheid en onafhankelijkheid van leerlingen. Dat
is waardevol voor de ontwikkeling
van leerlingen. De gemeente heeft
besloten dat ouders van leerlingen,
die recht hebben op leerlingenvervoer maar zelfstandig naar school
reizen, geen eigen bijdrage meer
hoeven te betalen. Dit gaat in bij de
start van het schooljaar 2015-2016.
De gemeente is op dit moment be-

zig met het opzetten van een pilot waarbij leerlingen begeleiding
wordt aangeboden bij het zelfstandig leren reizen. Een onderdeel van
de pilot is zorgen dat er zo min mogelijk financiële nadelen voor ouders zijn die het zelfstandig (leren)
reizen onaantrekkelijk maken. Het
laten vervallen van de eigen bijdrage, bij zelfstandig reizen, zorgt hiervoor. In de komende periode wordt
de opzet van de pilot verder uitgewerkt. De gemeente doet dit samen
met de gemeente Stichtse Vecht.
Zodra de pilot van start gaat ontvangen ouders van leerlingen die
gebruikmaken van leerlingenvervoer hierover bericht.

Kunstwerken van groep 6 van
OBS De Eendracht in de natuur
Mijdrecht - Hoe vier je de eerste
dag van juni? Door er lekker met
z’n allen op uit te gaan in de natuur.
Onder de deskundige leiding van
Marcel Blekendaal van Kunst Centraal ontdekken de leerlingen hoe ze
van natuurlijke materialen die voor
handen zijn, prachtige kunst kunnen maken. Ondertussen denken

ze moeilijke constructies uit en maken plannen om er iets moois van te
maken. Dat valt lang niet altijd mee
zonder plakband en lijm, daar komen
ze al snel achter! Aan het einde van
een heerlijke middag buiten mogen
de kinderen vertellen wat ze hebben
gemaakt en hoe ze dat hebben aangepakt. Kunst met een grote K!

zien, dat het weer hartenwensen tijd
is. Tijdens de zomermaanden, worden namelijk de wensen van 10 bewoners nl mogelijk gemaakt door
sponsoring van de Rikie-stichting.
En de vrijwillige inzet van vrijwilligers, familie en personeel. Die helpen de wensen uit te laten komen.
Zoals altijd was het een gezellige
drukte in huis, als de leerlingen ons
komen bezoeken. Waar we allemaal
van hebben genoten.

Uithoorn – Zaterdag 6 & zondag
7 juni is het weer kunstweekend in
Uithoorn en is Het Zijdelveld - creatief, gezellig, gastvrij en inspirerend.
Vier kernwoorden, die de sfeer tijdens de kunstroute omschrijft. De
bewoners van het Zijdelveld organiseren nu voor het 5e jaar dit

kunstzinnig avontuur waar men een
weekend lang kan genieten van
kunst en artiesten in hun tuin. Kunstenaars van ‘eigen bodem’ en een
groot aantal van buitenaf. Zo biedt
het programma dit jaar plaats aan
62 kunstenaars, een blazerscollectief, poppen- & verteltheater, workshops, een pop- en een kinderkoor. Er zijn schilders, beeldhouwers en fotografen vertegenwoordigd. Maar er wordt ook een ‘multi
creatieve’ bijdrage geleverd met o.a.
zang, dans, graffiti en film door de
SJU (Stichting Jongeren Uithoorn).
Het evenement speelt zich af tussen
Restaurant De Fransche Slag en de
Watsonweg. Het is een leuke wandeling van een kilometer en als dat
niet voldoende is, dan is een rondje Zijdelmeer een absolute aanrader. De kunstroute wordt zaterdag
om 11.00 uur feestelijk geopend
door wethouder Ria Zijlstra. Hou er
rekening mee dat, met uitzondering
van bestemmingsverkeer, auto’s dat
weekend geen toegang tot het Zijdelveld zullen hebben. Kunstroute
Zijdelveld - Uithoorn 6 en 7 juni van
12.00-17.00 uur. Vrij entrée.
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Denk en Zet 1 kampioen
De Ronde Venen - Na 35 jaar, promoveert het eerste team van de 101
jaar jonge schaakclub Denk en Zet,
weer naar de 1e klasse S.G.S. Waar
het vorig seizoen nog net niet gelukte en de Denk en Zetters op de
valreep zich nog gepasseerd zagen
door H.S.G. 3 is het dit keer dus gelukt.
Het gehele seizoen speelde de
Denk en Zet spelers om de bovenste plek mee, maar tot het eind
toe bleef het spannend. De laatste wedstrijden moesten alle 3 te-

gen mede- kampioenskandidaten gespeeld worden, voorwaar
geen makkelijk competitie-einde!
De eerste op rij was, toen nog op
de eerste plaats staande, Amersfoort 5.
De Amersfoorters hadden onbewust de Vinkeveners op scherp
gezet doordat er op hun teamindelingsformulier, tussen de regels
door te lezen was, dat de wedstrijd
tegen dit ‘kleine clubje uit Vinkeveen’ geen beletsel mocht zijn. Het

liep anders; aan het eind van een
avond schaken stond er een 6 ½
-1 ½ overwinning op het wedstrijdformulier. Maar wel voor dat ‘kleine clubje’. De eerste hindernis was
dus genomen.
Vervolgens kwamen de Denk en
Zet/Advisor spelers het derde team
van SSC1922 uit Soest tegen. Hoewel er op basis van leeftijd, de vereniging van ons Denk en Zet was
immers 8 jr. ouder, opgericht in
1914, gewonnen zou moeten worden, werd deze wedstrijd een onfortuinlijke 5-3 nederlaag.
De “pech” vond plaats op bord 2.
Daar was het Cees van Houten die
na lang en zeer secuur schaken
een keurige winststelling op het
bord had staan. Cees dacht echter
nog meer tijd te hebben dan op zijn
klok stond. Gevolg: i.p.v een overwinning en daarmee een 4-4 stand
als uitslag, ging ‘de bord 2 speler’
door zijn klok heen. Het was Soest
dat overwon met 5-3.
Laatste
De laatste wedstrijd was bijna
een herhaling van het jaar ervoor.
Ook nu moest er tegen het stugge Barneveld 2 aangetreden worden. Door het verlies tegen Soest
stonden ze nu met Barneveld gelijk. Denk en Zet stond op de eerste
plaats, met als enigst voordeel, dat
hun spelers een gunstiger bordsaldo hadden. Bij een gelijkspel tegen
Barneveld zou Denk en Zet op ba-

Nel Lindeman en Hans Veldhuijzen
winnaars Clubkampioenschap Par 3
Wilnis - Op zondag 31 mei is
de finale gespeeld van het Golfclub Veldzijde clubkampioenschap

Matchplay op de Par 3 baan van
Golfpark Wilnis. Bij de dames is Nel
Lindeman uit Mijdrecht als titelver-

dedigster voor een tweede keer op
rij als kampioene geëindigd. Bij de
heren is Hans Veldhuijzen uit Woer-

Vlnr: clubkampioen Hans Veldhuijzen, Marjolijn Stassen (3e), clubkampioene Nel Lindeman, Sjaak de Jong (3e), Dick
Blekman (2e) en Augusta Hermans (2e)

sis van dit bordpuntensaldo dan
wel boven de Barnevelders eindigen, maar indien Soest dan tegen
Laren zou winnen, zouden zij alsnog als derde het kampioenschap
binnen halen. Een overwinning zou
de Denk en Zet spelers niet meer
afhankelijk maken van Soest. De
wedstrijd tegen Barneveld bleef tot
aan de laatste minuut spannend
3-3. De borden 7, bezet door invaller Jeroen Vrolijk, die Bram Broere
moest vervangen en 8 bemant door
Harris Kemp, moesten de overwinning binnenbrengen. Onder grote druk van tijd als de vele toeschouwers gelukte het beiden het
hoofd letterlijk koel en rekenvaardig te houden.
Gevolg: 2 overwinningen en een
eindstand van 5-3 in het voordeel
van Denk en Zet/Advisor. Vervolgens moesten de schakers 2 dagen
in de wacht, daar Soest op de allerlaatste competitiedag moest aantreden tegen Laren.
Onder toeziend oog van de voorzitter van Denk en Zet, voltrok zich
daar een zeer spannende wedstrijd.
Lang zag het er naar uit dat Soest
een zeer ruime overwinning in de
wacht zou slepen
Rond 11.00 uur kon de voorzitter
van Denk en Zet het thuisfront gerust stellen, de Laren spelers hadden 2 ½ bordpunt en daarmee was
het kampioenschap en de bijbehorende Promotie naar de 1e klasse
een feit.
den clubkampioen Matchplay Par
3 geworden. Sinds 18 april zijn de
voorrondes gespeeld om uiteindelijk met acht dames en acht heren
aan de finaledag te beginnen. De
weersomstandigheden waren met
regen en wind niet ideaal. Dat deed
geen afbreuk aan de inzet van de
spelers en speelsters. Bij de laatste
ronde kwamen andere leden van
de vereniging kijken en zij leefden
met hun clubgenoten mee. Dat verenigingsgevoel kenmerkt Golfclub
Veldzijde. Bij de heren werd Sjaak
de Jong uit Kamerik derde, gevolgd
door ‘golfer van het jaar 2014’ Dick
Blekman uit Mijdrecht, die als tweede eindigde, nadat hij zijn meerdere moest erkennen in Hans Veldhuijzen uit Woerden, waar 17 spannende holes voor nodig bleken te
zijn. De strijd bij de dames liep door
het geblesseerd raken van de vierde
halve finaliste Greetje Vlak uit Woerden wat anders dan gepland. Augusta Hermans uit Vinkeveen kreeg
een bye voor de ochtendwedstrijd
en speelde in de middag tegen Nel
Lindeman uit Mijdrecht. Augusta
en Nel hadden 19 holes nodig om
de beslissing te laten vallen. Marjolijn Stassen, eveneens uit Mijdrecht,
werd derde bij de dames.

Hertha verlengt contracten
Vinkeveen - Bij SV Hertha zijn ze
goed bezig.
Nu de bouw van de nieuwe kantine duidelijk zichtbaar is, is men er
ook in geslaagd om Ton van Burik van de zaterdag selectie en Gert
Stokkers van de zaterdag vrouwen 1

voor de club te behouden. Beide tekenden een contract voor een jaar.
Ton van Burik hoopt met zijn jonge selectie een rol van betekenis te
spelen in de 4e klasse.
Gert Stokkers hoopt stiekem op een
kampioenschap in de vijfde klasse.

Op de foto ziet van links naar rechts: Coördinator vrouwen voetbal Danny
Bierman, Trainer van de Vrouwen 1 Gert Stokkers en Vicevoorzitter Michel
Klinkhamer

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 5 juni is er
in Cafè de Merel weer prijs-klaverjassen om fraaie prijzen. Het klaverjassen start om 20.00 uur. Zowel dames als heren zijn welkom. Aanwezig zijn aub om 19.45 uur voor de inschrijving. Er zullen vier ronden van
zestien giffies gespeeld worden en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is winnaar of winnares
bekend. Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. De uitslag van de laatst gespeelde prijsklaverjas avond was:

1 Frans v.d. Berg
2 Dirk van Nieuwkerk
3 A.v. Scheppingen
4 Greet Koot
5 Martien de Kuijer

7974 punten
6915 punten
6856 punten
6760 punten
6643 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Sjaan Kolenberg met 4960 punten .
Hier volgen de data voor de prijsklaverjas competitie 2014/2015: 5
en 19 juni en 3 juli, dit alles onder
voorbehoud. Adres, Cafè de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen. Tel. 0297-263562

Einde seizoen Argon E9
Mijdrecht - Afgelopen week heeft
Argon E9 het voetbalseizoen afgesloten met een bowling feestje en
een patatje! Een leuk seizoen met
als resultaat een derde plek, een
paar toernooien met prima resultaten en een afsluitende wedstrijd tegen de vaders op veld 3. Deze laatste wedstrijd eindigde overigens in
een gelijkspel waarbij de vaders niet

mochten klagen... Het bowlen is mede door een bijdrage van de leden
van “De club van 100” een groot
succes geworden, en hiervoor willen wij hen dan ook hartelijk bedanken. De beste spelers waren deze middag Storm en op de andere
baan Quinten die overtuigend wisten te winnen. Volgend jaar gaan we
voor de eerste plaats!

Hertha F1 in de
overwinningsmood!
Vinkeveen - Het enthousiaste Hertha F1 team heeft een mooi voetbalseizoen achter de rug, waarin in de
loop van het jaar steeds meer wedstrijden in hun voordeel werden beslist en het aantal verlies-wedstrijden mooi afnam. De pool, waarin
zij, na de winterstop, waren ingedeeld, bleef tot aan de laatste wedstrijd reuze spannend, waarbij allereerst op 2 mei Victoria met een 3-1
winst van de overwinning werd afgeholpen en tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen De Vecht F1
het feestje voor ’s Graveland F1
verpestte en de jongens van Hertha aan de overwinning hielp! Eerste in de pool, een prachtige prestatie, waarbij vooral ook het lage aantal tegendoelpunten de mannen aan
de overwinning meehielp.
Het seizoen kon dus al niet meer
stuk; desalniettemin mochten er ter
afsluiting van het seizoen, natuurlijk ook nog diverse toernooien gespeeld worden. Het eerste toernooi

was in Koudekerk op 16 mei jl., waar
de regen zegevierde en de jongens
het tot een vierde plek schopten.
Tijdens het tweede toernooi op 23
mei jl. in Seist behaalden ze, wederom in de stromende regen, een respectabele derde plek en afgelopen
zaterdag 30 juni in Uithoorn hadden de jongens bij het Jos van den
Berg-toernooi direct hun draai gevonden. De passes lukten, het doel
van de tegenpartij werd menigmaal
gevonden en het eigen doel werd
goed verdedigd en schoon gehouden door onze top-keepers Melle en Rens. De gouden beker die
in de wacht werd gesleept was
een prachtige beloning op het harde werk en de prima team-spirit die
het hele seizoen voelbaar was. Volgende week vindt het Hertha-slottoernooi plaats en hopen de mannen voor de laatste keer te stralen
voor eigen publiek. Dan zullen zij
ook gehuldigd worden als zomerkampioenen!

HSV F1 weer kampioen!
De Hoef - Na het kampioenschap
voor de winter werd HSV F1 een
klasse hoger ingedeeld. In deze
poule zaten nog een aantal kampioenen en een aantal ploegen die
hoog waren geëindigd in deze klasse. Duidelijk een moeilijkere opgave.
Na een wat stroef begin, wel overwinningen. Met een klein verschil
werd er in de 3e wedstrijd gelijkgespeeld. De weerstand was duidelijk
hoger dan voor de winterstop. HSV
begon langzaam te wennen aan het

hogere niveau en er werd steeds
beter gevoetbald. De overwinningen
bleven elkaar opvolgen, zodat HSV
bovenaan bleef staan. De Vecht F3
was een geduchte concurrent, ze
stonden slechts 3 punten achter.
De laatste wedstrijd was tegen De
Vecht, dus dat ging ook echt om het
kampioenschap. Na een 0-1 achterstand werd er toch een 2-1 overwinning uitgesleept.
HSV F1 was ook een klasse hoger
kampioen. Twee keer in 1 seizoen!!!

HVM Jongens C1 Kampioen
na bizarre ontknoping!
Mijdrecht - Het is zaterdag 30 mei
als de jongens van het C1 team van
HVM zich verzamelen voor de laatste wedstrijd bij Alliance in Heemstede. Er staat heel wat op het spel
want de 1e plek wordt voor de wedstrijd qua punten gedeeld met De
Reigers uit Hoofddorp. De Reigers speelden gelijktijdig thuis tegen AMVJ, die ‘in het rechter rijtje’
op de ranking stond. De verwachting was dus dat de Reigers die pot
wel zouden winnen, dus vol aan de
bak voor HVM, want bij winst, en

dan dus gelijk aantal punten, gaan
de regels van het doelsaldo tellen.
Ben U er nog?? Om het nog leuker te maken, Alliance (onze tegenstander) stond op plek 3 met maar
1 puntje verschil, dus die kwamen
met de sterkst mogelijke opstelling het veld op. We moesten gewoon winnen. Coach Tom Gunther
had het team uiteraard weer klaargestoomd, en was gebrand op de
overwinning. Niets mocht hem afleiden, zijn grote fan bleef thuis, om de
jongens zo goed mogelijk door de

wedstrijd heen te loodsen. Maar alle
aanwijzingen, voorzetten en kansrijke acties ten spijt, voor beide partijen overigens, de bal ging er niet in.
Einduitslag 0-0. Enigszins gedesillusioneerd kwamen de boys het veld
af, maar al snel kwam het verlossende telefoontje.
De Reigers hadden ook gelijkgespeeld tegen AMVJ (1-1), en dus
waren de mannen van HVM, vanwege een beter doelsaldo kampioen. Het was nog lang feest op de
homebase in Mijdrecht!!
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van Fedde van der Weij is Wim Beijer
en Peter den Hartog wordt de nieuwe wedstrijdsecretaris. De voorzitter dankte de sponsors: Autoschadebedrijf Kranenburg, Aannemer
Hoffmans & Zonen, Tuincentrum De
Huifkar, ETB Homan, Homan Beveiliging, John Visser en A-side Media,
die jubileumviering mede hebben
mogelijk gemaakt.

Senioren league Spel en Sport De Ronde Venen

De Prijsuitreiking
Bij de dames ging in groep C de eerste prijs naar Bep de Koning. Tweede werd Giny Liesveld en de derde prijs was voor Emmy Jansen. In
groep B werd Wil Kuijper eerste. De
tweede plaats was voor Els Hoetmer en Tiny Koeman werd derde. In
de hoogste categorie bij de dames
ging de eerste prijs naar Bep Reiss.
Ria Holla legde beslag op de tweede prijs en Wil Veldhoen werd derde.
Bep Reiss legde beslag op de Ronde Venen Fonds wisselbokaal en Ria
Holla veroverde de Jan van den Berg
wisselbokaal voor de highest game.

Mijdrecht – Op dinsdag 26 mei
vond in bowlingcentrum Mijdrecht
de afsluiting plaats van de bowlingcompetitie 2014/2015 van de senioren league van Stichting Spel en
Sport De Ronde Venen. De bowlinggroep bestaat dit jaar precies twintig jaar. Een goede reden om van
de seizoenafsluiting een feestelijke
dag te maken. Naast de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen werd
er afscheid genomen van twee leden
van de bowlingcommissie, genoten
de leden van een uitgebreide lunch,

De uitslagen bij de heren:
In groep C werd Theo Burgwal eerste. Pasquale Cherillo en Otto Wagenaar werden resp. tweede en derde.
In groep B ging de overwinning naar
Lein Koeman. Tweede werd Henk
Beekmann en Wim Holla legde beslag op de derde plaats. In groep A
was de eerste prijs voor Ton Warmenhoven. Tweede werd Jan van Zijl
en derde Peter Oudshoorn. De Ronde Venen Fonds wisselbokaal bij de
heren was voor Ton Warmen, die tevens beslag legde op de Jan van den
Berg Wisselbokaal voor de mannen.
Het nieuwe seizoen start weer op
dinsdag 25 augustus 2015. Er wordt
gespeeld van 13.00-15.00 uur en
van 15.00-17.00 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Aanmelden kan
op dinsdagmiddag in het bowlingcentrum.

Feestelijke seizoenafsluiting
door jarige bowlinggroep
ontvingen ze allemaal een fraai herinneringsboek en werd er nog een
spannend toernooi gespeeld. Aan
het twintigste seizoen werd deelgenomen door ongeveer zeventig
mannen en vrouwen die elke dinsdag bij elkaar komen voor een paar
uur beweging en gezelligheid. De
onderlinge competitie zorgt voor een
spannend verloop. Voorzitter Gerard
Monshouwer prees de inzet van
de deelnemers en toonde zich verheugd over de goede sfeer binnen
de bowlinggroep. Tijdens de feeste-

lijke seizoenafsluiting werd afscheid
genomen van Secretaris/Penningmeester Fedde van der Weij. Fedde
was een van de oprichters van de
bowlinggroep en heeft zich, samen
met zijn echtgenote Molly al die jaren ingezet voor de bowlingsport in
Mijdrecht. Piet van Buul legde zijn
taak als commissielid en wedstrijdsecretaris neer. Van beide functionarissen kregen uitvoerig lof toegezwaaid. Voorzitter Monshouwer verwelkomde twee nieuwe leden van
de bestuurscommissie. Opvolger

Duivenvereniging P.V. Rond de Amstel
Regio - Voor de duivenliefhebber
was het weer een vlucht op zaterdag. Met goed weer en 10 Deelnemers. 229 duiven waren er op de
vlucht.
De duiven werden in Morlincourt
329 km gelost om 9.00 uur.
De eerste duif door Peter Bosse om
12.31uur de tweede duif R. den Boer
12.33 uur & Derde duif A.M. Duiven-

voorde om 12.34 uur Donderdag en
Vrijdag weer inkorven voor de 2de
fond vlucht en Vitesse vlucht en hopen op goed weer voor de duiven.
Uitslag
1 Peter Bosse. 2 R. den Boer. 3 A.M.
Duivenvoorde. 4 H.C. Pothuizen. 5
M. v/d Hoort. 6 H. Half. 7 J.A.G. Hendriks. 8 Th. Kuylenburg

Het Ruijgrok Makelaars
Open 2015

verenigingen mogen 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 wedstrijden worden overdag gespeeld en de verwachting is dat er weer veel sportieve 50 plussers uit de Ronde Venen gaan meedoen. Inschrijven kan
via www.tvdrv.nl

Mijdrecht - Op tweede pinksterdag stond er een toernooi op de rol
voor onze nieuwbakken kampioenen. Plaats van handeling, het terrein van s.c. Buitenboys te Almere. Noppen en naaldhakken was de
naam van het event. Voor onze meiden geldt voor nu gelukkig nog even
noppen, het tijdperk van naaldhakken is nl. beangstigend dichtbij.
Voor dat je het weet afijn, dat is voor
later zorg. Zonder de jarige Tatum
maar met nieuwkomer Sophie en
trainingsbeest Maaike hadden de
coaches de beschikking over een
ruime roedel tot op het bot gemotiveerde speelsters.
Het werd opnieuw een succesvolle
onderneming. Door overwinningen
op Abcoude (krappe 1-0, gescoord
in the dying seconds of the game
zoals men dat noemt), SDZ (via 2-0
en 2-2 naar een ruime 4-2) en Was-

meer (een eenvoudige en ruime
5-0) werd de finale bereikt.
In de finale stuitte de Argonauterinnen op MSV 19 een prima team
met pittige meiden uit Montfoort.
Het werd een gelijk opgaande strijd
waarin de Mijdrechtsen alles moesten geven. De 1-0 valt zo’n 7 minuten voor het einde en vanaf dat moment is het billenknijpen. De meegereisde toeschouwers (een zeer
ruim aantal, en dat is erg leuk om
te zien) grijpen elkaar regelmatig
vast, zo groot is de spanning. Wanneer het laatste fluitsignaal klinkt is
er vreugde in en rond het veld.
Een kers op toch al zo lekkere taart,
het winnen van een sterk bezet
toernooi. Geweldig voor de speelsters en begeleiding maar ook de
trouwe supporters. Tevens is de
naam Argon opnieuw met verve uitgedragen.

meiden nam hier gretig en met veel
plezier aan deel. Het werd de aanloop naar een nieuwe ontwikkeling
in het meidenvoetbal in Vinkeveen
want zondag 30 augustus zal de introductie dag zijn voor het oprichten van deze academie bij Hertha.
Na deze introductie dag zal Hertha
definitief gaan bekijken of de academie er zal komen en de verwachting is dat met deze nieuwe voortgang bij Hertha, die stap zeer zeker
zal gaan bijdrage aan de ontwikkeling van het meiden voetbal in de regio. Foto: sportinbeeld.com

Atlantis B1 komt net tekort
Mijdrecht - Het door van Walraven
gesponsorde B1 team van Atlantis
moest in de vroege ochtend van zaterdag 30 mei aantreden tegen de
B1 van Aurora uit Haarlem. Met deze wedstrijd was het voor het team
mogelijk om zichzelf in de geschiedenisboeken van het KNKV te laten
bijschrijven, samen met de andere
teams in de poule, omdat bij winst
alle teams in deze poule kampioen
zouden worden met een gelijk aantal winstpunten. Aurora kwam naar
Mijdrecht als koploper in de poule
en wist dat zij genoeg zouden hebben aan een gelijkspel om als enige
team in de poule kampioen te worden. Kortom, voor beide teams was
er een hoop aan gelegen om deze
wedstrijd winnend af te sluiten.

het even mis te gaan. Aurora vocht
zich terug in de wedstrijd en wist
met slim spel de voorsprong terug
te brengen waardoor er uiteindelijk
een ruststand van 7-5 op het scorebord kwam te staan.
Geen paniek. Na de rust het spel
oppakken waar men was gebleven,
de voorsprong vasthouden, en het
spel van het begin van de wedstrijd
gaan spelen, dat was de insteek
vanuit het Atlantiskamp. Dit bleek
echter moeizamer dan verwacht en
er ontstond een periode waarin beide teams lastig tot scoren kwamen.
Aurora begon in het spel te groeien. Na een gelijke stand halverwege de 2e helft wist Aurora verder
door te drukken en voor het eerst
de voorsprong te nemen. Dit leek
voor de spelers en speelsters van
de B1 even een psychologisch tikje waarvan hersteld moest worden.
Aurora zette door, liep uit naar een
verschil van 2 punten. De B1 richtte
zich nog 1x op en wist terug te komen tot 1 punt verschil, maar kreeg
door een sterk verdedigend Aurora helaas daarna geen mogelijkheid
meer om nog dichterbij te komen.
Aurora wist uit 2 aanvallen nog te
scoren en sloot de wedstrijd af met
een overwinning van 9-12.

Mooie prestatie finale dag
mini’s Atalante

Prima prestaties voor
Veenland turner/sters
Argon ME1, winnen
pinkstertoernooi

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
werd op het sportpark van Hertha
alweer voor de vierde keer het Jasmin Peters meidenvoetbal toernooi
gespeeld. Het werd een druk bezocht voetbal evenement voor het
meisjesvoetbal en aangezien Hertha goede contacten heeft met de
Utrechtse Vrouwen Voetbal Academie (UVVA) nam een UVVA MF
team deel aan dit bijzondere toernooi. Daarnaast werd in de pauze een voetbal clinic gehouden
door gediplomeerde trainers van de
UVVA. Een selectie van een aantal

Atlantis B1 vloog knallend uit de
startblokken en wist heel snel een
2-0 voorsprong te nemen, waardoor
het geloof in de mogelijkheid om
kampioen te worden toenam. Het
in grote getale aanwezige publiek
ging achter het team staan en ondersteunde hen om de “flow” en de
voorsprong vast te houden en zelfs
verder uit te bouwen. Uiteindelijk
wist de B1 uit te lopen tot een voorsprong van 6-2, echter toen leek

TV De Ronde Vener organiseert:

Mijdrecht - Dit jaar organiseert
Tennisvereniging De Ronde Vener
alweer voor de 31e keer haar Open
Toernooi.
Het door Ruijgrok Makelaars gesponsord Open toernooi wordt gehouden van zaterdag 27 juni tot en
met zondag 5 juli op het park van
Tennisvereniging De Ronde Vener.
Het is een open toernooi wat betekent dat leden van alle tennis-

Utrechtse voetbal academie
op bezoek bij Hertha

De Ronde Venen - Zaterdag 30
mei werd in Kortenhoef de recreantenwedstrijd gehouden. Het beloofde een lange dag te worden want er
deden maar liefst ruim 530 kinderen
mee. Daarom hadden ze ook 2 banen in 1 baan gedaan met 4 juryleden. Het was rennen voor de trainsters vooral in de eerste ronde. Gelukkig zat er ook een funtoestel tussen en dat was dit keer een leuke
stormbaan. De jongens: Lars, Jurre,
Ali, Teije, Senna, Jaimy, Tjebbe, Ibrahim en Ismaël zaten in baan 2 en 4
en Mette in baan 3. Ze deden allemaal verschrikkelijk hun best en er
waren mooie oefeningen te zien. De
uitslag was als volgt: Ali 3de, Teije
1ste, Senna 3de, Jaimy 6de, Tjebbe 11de, Lars 5de, Ismaël 7de, Ibrahim 7de, Jurre 8ste en Mette 3de. In
de tweede ronde waren de junioren
Samantha, Donna, Rosanne, Eva en
Isa in baan 2 aan de beurt en Fiene mocht aan de andere kant haar
oefeningen turnen. Fiene turnde
een keurige wedstrijd en werd 14de.
Bij de junioren haperde er af en toe
een oefening maar dat mocht de
pret niet drukken. Donna werd 3de
met een mooie 1ste en 2de plaats
op balk en brug, Rosanne werd 4de,
Isa viel net buiten de medailles met
een 6de plaats maar super trots

want ze is pas weer een paar weken aan het trainen. Samantha werd
10de met een mooie 3de plek op
balk en Eva werd 21ste. In de derde ronde hadden we geen deelnemers dus even rust en na een lekker kopje koffie en een broodje gingen we door met ronde 4. Hierin turnden de jong talenten Danae,
Lotte, Izzy, Jael, Kirsten en Maud.
Ze turnden een mooie wedstrijd
met een 1ste plek voor Maud op
sprong en balk, voor Izzy een 1ste
plek op brug. Maud en Izzy hoe krijgen ze het voor elkaar mochten gezamenlijk op de 2de plaats op het
podium gaan staan. Jael had pech
vandaag op 0.05 net geen medaille maar een mooie 7de plaats, Lotte keurig 10de, gevolgd door Danae op een 11de plaats en Kirsten
op plaats 21. Volgend jaar gaan deze meisjes het proberen op de divisie wedstrijden. In de andere baan
turnden Jackie, Loïs en Nada hun
wedstrijd. Jackie mocht het podium
op met een mooie 3de plaats. Lois werd 10de maar wel 3de op balk,
Nada werd 24ste. De laatste ronde,
hierin turnden Zeline, Indy, Fieke en
Jacqueline. Ze turnden allemaal een
prima wedstrijd. Zeline eindigde als
11de, Fieke als 18de, Indy als 25ste
en Jacqueline als 19de.

Vinkeveen - Op 30 mei vond in Kudelstaart de finale dag plaats voor de
jongste volleyballers van Atalante.
Door je prestaties door het jaar heen
kom je uiteindelijk uit in een poule
waarin je mag strijden voor de bekers. Als eerste het nieuwste team,
Atalante 3 (Marijn, Manouk, Tessa en Emma) in poule 4E. Door wat
afmeldingen moest het spelers lenen van het andere team. Ze hebben sterk gespeeld met een paar hele mooie reddingen. Eerste overtuigend gewonnen. In de tweede partij
even een stroef begin, ze werden wat
overvallen door de harde services.
Eerste set verloren ze, maar ze herpakten zich netjes. In de tweede set
een slim spel in de gaatjes. De laatste partij een eender beeld. Ook weer
even een moeizaam begin, maar gelukkig de tweede set werd weer gewonnen. Ze zijn uiteindelijk tweede
geworden. In een ander deel van de
zaal speelden ondertussen ook de
Wicky’s (Roos, Isa, Iris, Isis en Tessa) in poule 6D. Ook zij hadden een
lekkere start. De meiden gingen voor
de bal en ook met regelmaat mooi in
3-en gespeeld! De eerste partij werd
gewonnen. De tweede partij tegen
Oradi liep wat moeizamer. Helaas

hadden ze in beide sets net te laat de
smaakt te pakken. Er werd twee keer
teruggekomen van een achterstand,
het zat erin.. maar net niet gewonnen. De laatste partij ging het weer
op rolletjes, met puik spel werd deze partij gewonnen. Ook de Wicky’s
hebben de zilveren plek bemachtigd. In de middag kwam in poule 4C
het laatste team in actie. Girlpower
met: Maxe, Daan, Emma, Tessa en
Manouk. De eerste partij kwam wat
langzaam op gang bij de Vinkeveense dames. Waarschijnlijk ook doordat een deel van de speelsters in de
ochtend moesten invallen. Ze kwamen nog wel beter in het spel, maar
konden niet voorkomen dat de winst
naar Haarlem ging. Daarna een pittig
team uit Hoofddorp. Atalante speelde wel al beter, maar het team, grotendeels bestaande uit jongens, had
wat meer kracht met serveren en ook
met de aanval. Ook deze partij werd
helaas verloren. In de laatste partij
heeft het team alles gegeven en was
het weer wat we van Girlpower mogen verwachten: mooie reddingen,
slim geplaatste ballen en soms ook
zelf push en smash ballen! Een hele
mooie winst. Girlpower is uiteindelijk
3e geworden.
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en het feest was compleet toen
Maud Eerdhuizen de 3-1 naar binnen schoot.

Hertha MD2 pakt de “tripple”
Vinkeveen - Tot aan de laatste
wedstrijd was het spannend in Vinkeveen. De dames van de MD2 wilden na het behalen van het najaarskampioenschap ook die van
het voorjaar binnen halen. De tegenstanders werden steeds sterker,
maar de wil om te winnen groeide
mee. Op donderdag 21 mei werd
de beslissende wedstrijd tussen FC
Aalsmeer en Hertha gespeeld in
Vinkeveen. In de vierde minuut van

de wedstrijd pakte FC Aalsmeer zijn
kans en verraste de meiden met een
snel doelpunt, 0-1. Dit was natuurlijk niet te bedoeling! Ook de in grote getale gekomen toeschouwers
begonnen zich zorgen te maken. Alle ouders, opa’s en oma’s, tantes en
ooms, klasgenoten, buurmeisjes en
buurjongens waren het hele seizoen
al enthousiast meegekomen, maar
bij deze wedstrijd was het helemaal
druk! Gelukkig kon Hertha voor de

CSW MD2 wint weer en
sluit het seizoen in stijl af!
Wilnis - Voetbal is een jongenssport! Althans dat is de gedachte
van velen. Bij CSW weten we beter.
CSW is al vele jaren geleden begonnen met meisjes- en damesvoetbal
en het is nu een volwaardige tak
van de vereniging. Met teams in alle
leeftijdscategorieën biedt CSW een
sportieve en gezellige omgeving
om actief met voetbal bezig te zijn.
Zo ook de 15 voetbalmeiden van

de MD2. Iedere week wordt er met
veel plezier gestreden voor de winst
en dat met wisselend succes, maar
het maakt niet uit of er gewonnen
of verloren wordt want de gezelligheid voert de boventoon. En gezellig
is het nu afgelopen seizoen ook geweest voor de speelsters, maar ook
voor de ouders van de MD2. Een
seizoen dat in stijl afgesloten werd
met een sprankelende wedstrijd van

rust, door een doelpunt van Fleur de
Jong, de stand al gelijk maken, 1-1.
Dit gaf goede moed voor de start
van de tweede helft. FC Aalsmeer
bleek een geduchte tegenstander
en vocht voor elke bal. De meiden
van Hertha bleven knokken en zo
was het dat Zoey Hamelink de voorspong kon binnenhalen met een
mooi schot naar de 2-1. Toen gingen de remmen los in Vinkeveen.
Alle supporters gingen uit hun dak
deze voetbalmeiden. Op het sportpark van CSW scheen de zon afgelopen zaterdag volop en mede daardoor was er veel publiek afgekomen
op deze laatste wedstrijd. Ouders,
broers, zussen en opa’s en oma’s iedereen was er. Ook Isa, vaste speelster van de MD2 die helaas de laatste wedstrijden van het seizoen had
moeten missen, was erbij.
Vlammen
Aangemoedigd door het publiek en
met de wetenschap dat ze nog 1x
konden vlammen in een wedstrijd
dit seizoen begonnen de CSW meiden lekker fel aan de wedstrijd. Al

St. Dorpentocht fietst op 7 juni
Regio - Op zondag 7 juni 2015 organiseert de Stichting Dorpentocht
opnieuw de alom bekende Dorpentocht. Dit is in de regio van Amstelveen echt Dé recreatieve fietstocht
voor het gehele gezin en voor de
sportieve fietser.
Dit jaar voor de 38e maal en natuurlijk weer voor een Goed Doel. Het
Goede Doel van dit jaar Stichting
Kind aan Huis. Deze stichting heeft
tot doel kinderen en jong volwassenen met forse hechtingsproblematiek een veilige woonsituatie te bieden waarin ze tot rust kunnen komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen om uiteindelijk uit te
groeien tot een normaal functionerend en aan de maatschappij deelnemend mens. De stichting onderhoudt de contacten met de zogenaamde Dushihuizen die deze kinderen een veilige woonplek bieden.
De Dorpentocht heeft, zoals u intussen gewoon van ons bent, twee
routes; de traditionele afstand is natuurlijk weer ongeveer 55 kilometer; de korte route is circa 35 kilometer. Maar het maakt ons niet uit
welke route u fietst, als u op deze dag maar op één van onze startposten verschijnt. Want alleen dan

kunt u weer genieten van een gezellige dag in een sportieve setting en
dit alles ten behoeve van een Goed
Doel. De startposten liggen dit jaar
in: Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen,
Amsterdam, Nes aan de Amstel,
Mijdrecht, Uithoorn en Wilnis. Onderaan dit artikel en op de website
www.dorpentocht.net zijn de exacte adressen vermeld. Bij veel van deze startplaatsen zijn voldoende parkeerplaatsen voor het geval u er
voor kiest om met de auto naar de
start te komen.
Behalve de acht startplaatsen zijn
er ook enkele controleposten. Bij
meerdere posten is het mogelijk om
iets te eten en/of te drinken. In de
routebeschrijving zijn deze plaatsen
duidelijk aangegeven. Maar u kunt
natuurlijk ook gewoon op een bankje of in het gras langs de route uw
eigen lunch gebruiken. Op elke controle- en startplaats ontvangt u een
stempel met een letter op uw deelnemerskaart. De letters vormen samen het codewoord van de dag en
dit woord heeft zoals altijd te maken met het Goede Doel, Stichting
Kind aan Huis. De Dorpentocht staat
al lang bekend om de goede organisatie en brengt u langs de meest

schitterende plekken van de omgeving. En ieder jaar een nieuwe route, ook dit jaar. Dit jaar weer een bijzondere route door het Groene Hart
van Nederland. Veel deelnemers
zullen op plaatsen komen waar zij
nog niet eerder geweest zijn. En na
afloop van uw fietstocht ontvangt u
natuurlijk het fel begeerde erelint.
Deze fraai uitgevoerde herinnering
is uw bewijs van deelname. Er zijn
fietsers die intussen alle 37 voorgaande exemplaren hebben verzameld. De kosten van deelname zijn
nog steeds niet meer dan 4,50 (op
de dag van de tocht), maar u betaalt
slechts 3,50 als u vooraf bij één van
de voorverkoopadressen een deelnemerskaart aanschaft (zie onder).
En natuurlijk is er weer de mogelijkheid om een deelnemerskaart via de
website www.dorpentocht.net te bestellen. Dan betaalt u 4 euro (inclusief verzendkosten).
Hoofdpost
De hoofd-startpost is net als vorig
jaar in het gebouw het Keizer Karel College aan Elegast 5 te Amstelveen. Graag treffen wij u op 7 juni
a.s. daar of op één van de andere
startposten.

Meiden
Het was een geweldige avond. De
meiden hebben de kleedkamer op
zijn kop gezet en zijn met tenue en
al onder de douche gesprongen.
Een dubbel kampioensschap was
binnen!!!
Op zaterdag 30 mei speelde de meiden voor de afsluiting van het seizoen het Jasmin Peters meiden
toernooi bij Hertha. Een schitterend toernooi waar geld wordt ingezameld voor het goede doel: het
Emma Kinderziekenhuis en het Ronald Mc Donald huis. Ook hier lieten de meiden van de MD2 zich van
hun sportieve kant zien en sleepten
ze de overwinning binnen. Dus zo
sloten de dames met drie maal de
winst dit seizoen af.
Dit werd gevierd door de ouders,
begeleiders en speelsters met een
gezellige en smakelijke BBQ. Met
dank aan hulp van Poelier de Haan
en slijterij Vreeland. Het was een
schitterend seizoen voor alle speelsters en hun begeleiders: Demi van
den Berg, Maud Eerdhuyzen, Zoey
Hamelink, Quinn Hartsink, Liv van
der Hulst, Rhowy van der Hulst, Rosa Jansen, Fleur de Jong, Nathalie
Passet, Benthe Post, Roos Stroet,
Beau Verbruggen, Elaine Voorbij, Fleur van Maanen, Cindy van
Maanen en Nancy Willemsen.
snel kwam de 1e kans uit een mooie
aanval die begon na rustig uit verdedigen door Danique die de bal
speelde na Nadine die op haar beurt
Nikki de diepte in stuurde. Een hard
schot op doel volgde, maar tot opluchting van VOP vloog de bal net
over het doel. Daarmee was de toon
wel meteen gezet en CSW MD2 was
VOP MD1 duidelijk de baas. Achterin stond het als een huis met een
verdediging die gevormd werd door
Noah, Danique, Anne, Sophie, Melanie, Isabel en Nikki. Als VOP even
dacht aan een uitbraak dan waren
het deze meiden die al snel weer orde op zaken stelden. Dat het lekker
voetballen is met zo’n verdediging
blijkt wel uit het gemak waarmee de
middenvelders Nadine, Zara, Vera
en Cato de bal konden rondspelen.
Door mooie loopacties en met rust
aan de bal wisten zij telkens weer
de aanval in positie te brengen. Een
aanval die bestond uit Quincy, Fleur
en Nikki en met veel snelheid telkens weer de tegenstander te snel
af waren. Dat met deze inzet gescoord zou gaan worden, was wel
zeker en toen de 1-0 viel werd dat
door de meiden van CSW uitgebreid gevierd. De 4 doelpunten die
nog volgden maakten dat de stemming aan de kant wederom heel
gezellig was. 5-0 Winst en op punten 4e in een sterke competitie met
uitsluitend MD1 elftallen toont aan
dat de meiden van CSW MD2 heerlijk kunnen voetballen. Voetballen is
dus ook een meidensport!
Startplaatsen
- Aalsmeer (35 + 55 km)
Autoschade Van den Berg,
Legmeerdijk 260
- Abcoude (alleen 55 km)
Snackbar Van Schaick,
Raadhuisplein 7
- Amstelveen (35 + 55 km]
Keizer Karel College, Elegast 5
- Amsterdam (35 + 55 km)
Café restaurant Klein Kalfje,
Amsteldijk Noord 355
- Nes a/d Amstel (alleen 35 km)
Eetcafé De Zwarte Kat,
Amsteldijk Zuid 105
- Mijdrecht (alleen 55 km)
Parkeerterrein naast
Oosterlandweg 16
- Uithoorn (35 + 55 km)
Cafetaria Friends,
Arthur van Schendellaan 100 B
- Wilnis/Vinkeveen (alleen 55 km)
Eetcafé De Schans, Uitweg 1
Voorverkoop
Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijdstraat 45, Aalsmeer
Amstelveen: Bruna Amstelveen,
Groenhof 118, Amstelveen
Mijdrecht: Boekhandel Mondria BV,
De Lindeboom 11, Mijdrecht
Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorinstallaties, Wilhelminakade 41/43, Uithoorn
Prijzen
In de voorverkoop zijn de tarieven
voor deelname 3,50 per persoon.
Kaarten bestellen via de website
www.dorpentocht.net zijn 4,00 (inclusief verzendkosten). Op de dag
van de tocht inschrijven 4,50 per
persoon
Starttijd
Er kan gestart worden tussen 9.30
en 14.00 uur. De controleposten
sluiten uiterlijk 18.00 uur
Meer informatie
Kijkt u op onze website www.
dorpentocht.net of stel uw vraag
per e-mail op info@dorpentocht.
net. Like ons op facebook: www.
facebook.com/Dorpentocht

TV De Ronde Venen:

Zaterdag heren 1
kampioen
Mijdrecht - Het 1e zaterdag herenteam 35+ (Jan, Sander, Roeland,
Michel en Peter) had de laatste dag
officieel nog 1 punt nodig om 100%
kampioen te zijn. Door slechts 1x
gelijk te spelen en de andere competitiedagen te winnen heeft dit

team een hoge score van 33 punten
weten te behalen.
Vorig seizoen waren deze heren ook
al kampioen en door dit deze keer te
prolongeren, spelen zij volgend seizoen in de hoofdklasse!

Atlantis B1 komt net te kort
Mijdrecht - Het door van Walraven
gesponsorde B1 team van Atlantis
moest in de vroege ochtend van zaterdag 30 mei aantreden tegen de
B1 van Aurora uit Haarlem. Met deze wedstrijd was het voor het team
mogelijk om zichzelf in de geschiedenisboeken van het KNKV te laten
bijschrijven (samen met de andere
teams in de poule) omdat bij winst
alle teams in deze poule kampioen
zouden worden met een gelijk aantal winstpunten. Aurora kwam naar
Mijdrecht als koploper in de poule
en wist dat zij genoeg zouden hebben aan een gelijkspel om als enige
team in de poule kampioen te worden. Kortom, voor beide teams was
er een hoop aan gelegen om deze
wedstrijd winnend af te sluiten.
Atlantis B1 vloog knallend uit de
startblokken en wist heel snel een
2-0 voorsprong te nemen waardoor
het geloof in de mogelijkheid om
kampioen te worden toenam. Het
in grote getallen aanwezige publiek
ging achter het team staan en ondersteunde hen om de “flow” en de
voorsprong vast te houden en zelfs
verder uit te bouwen. Uiteindelijk
wist de B1 uit te lopen tot een voorsprong van 6-2, echter toen leek

het even mis te gaan. Aurora vocht
zich terug in de wedstrijd en wist
met slim spel de voorsprong terug
te brengen waardoor er uiteindelijk
een ruststand van 7-5 op het scorebord kwam te staan. Geen paniek.
Na rust oppakken waar men was
gebleven, de voorsprong vasthouden, en terug het spel van het begin
van de wedstrijd gaan spelen was
de insteek vanuit het Atlantis kamp.
Dit bleek echter moeizamer dan verwacht en er ontstond een periode
waarin beide teams lastig tot scoren
kwamen en Aurora in het spel begon te groeien. Na een gelijke stand
halverwege de 2e helft wist Aurora
verder door te drukken en voor het
eerst de voorsprong te nemen. Dit
leek voor de spelers en speelsters
van de B1 even een psychologisch
tikje waarvan hersteld moest worden. Aurora zette door, liep uit naar
een verschil van 2 punten. De B1
richtte zich nog 1x op en wist terug
te komen tot 1 punt verschil, maar
kreeg door een sterk verdedigend
Aurora helaas daarna geen mogelijkheid meer om nog dichterbij te
komen. Aurora wist uit 2 aanvallen
nog te scoren en sloot de wedstrijd
af met een overwinning van 9-12.

Atlantis C1 sluit seizoen af
met een kampioenschap!
Mijdrecht - De Atlantis C1 met als
sponsor TTC projecten heeft afgelopen zaterdag 30 mei opnieuw een
kampioenschap kunnen vieren. Atlantis C1 was dit seizoen in het eerste buitenseizoen op dreef met een
kampioenschap, maar moest in het
binnenseizoen genoegen nemen
met een derde plek. De smaak van
het eerdere succes proefde echter zo goed dat er in het laatste buitenseizoen opnieuw volle bak tegenaan gegaan werd om ook nu
weer de titel te veroveren. Dit ging
bij vlagen heel goed, en in sommige wedstrijden ineens helemaal niet
meer waardoor het lang twijfelachtig bleef of het doel van een tweede
kampioenschap realistisch en haalbaar zou zijn.
De spelers en speelsters wilden
echter heel graag en hebben er de
laatste weken samen met hun coaches Jeroen Korver en Jonathan van
der Horst nog harder aan gewerkt
om het doel toch haalbaar te maken. En hoe! De goede 2-8 overwinning tegen een sterk spelend LU-

NO C1 vorige week in Linschoten,
de uitslag oogt eenvoudiger dan het
op het veld was, was echter het moment waarop de C1 aantoonde de
terechte kampioen te zijn in de poule waarin ze met LUNO, VZOD uit
Kudelstaart en Thor uit Harmelen
speelden. VZOD moest 30 mei echter nog een wedstrijd spelen waardoor nog niet duidelijk was of Atlantis C1 alleen of gedeeld kampioen zou worden. Na de winst van
VZOD op Thor afgelopen zaterdag
is dit een gedeeld kampioenschap
geworden.
Atlantis C1 heeft een zeer sterk seizoen gedraaid, zijn allemaal qua
spel gegroeid en hebben zoals wij
bij Atlantis belangrijk vinden vooral ook heel veel plezier met elkaar
gehad. Iris den Boer, Ilona Oosbree,
Fay Trompert, Anouk Mollers, Jennifer Veenboer, Jurjen Bakker, Sam
Verweij, Vince den Ambtman, Dennis van de Lindt en Robin Troost, jullie hebben het fantastisch gedaan.
Ook de coaches uiteraard bedankt
voor jullie inzet en gezelligheid!
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Het 40ste Sport en Spel weekend
was weer helemaal geweldig
De Kwakel - Afgelopen weekend
vond op het complex van KDO al
weer voor de 40ste keer het Sport
en Spel weekend plaats. Het thema van het weekend was “Sport en
Spel’s Tijdmachine” waarbij tijdens
het weekend bij verschillende activiteiten werd terug gekeken op de
voorgaande 39 edities. De kinderen waren verdeeld over 16 groepen
en zijn het hele weekend vermaakt
met diverse activiteiten. De groepen
hadden namen gekregen als Space
Girls, Wifi’s, Scrooge, Farao’s, Ridders en Gravinnen. Het Sport en
Spel weekend is bedoelt voor de
gehele jeugd uit De Kwakel die in
groep 4 tot en met 8 van de basisschool zit. Tevens kunnen kinderen
die bij KDO sporten en in deze categorie vallen meedoen.
Op vrijdagochtend begint een grote groep vrijwilligers met het opbouwen van het tentenkamp om
zo rond 16.00 uur de eerste kinderen te mogen verwelkomen. Nadat
iedereen een plekje in de tent had
gevonden was het tijd voor de opening. Het weekend werd doorgenomen en vervolgens gingen de leiders en leidsters het openingsspel
spelen. Onder luide aanmoedigingen moesten ze een hindernisparcours afleggen.
Na het openingsspel gingen de ouders en andere belangstellenden
weer naar huis en gingen de groepen aan de pannenkoeken. Na het
eten, verzorgd door de dames van
de eetgroep, was het tijd voor het
groepspel gevolgd door de disco.
Iedereen was prachtig gekleed en
het werd een gezellige boel waarbij
de temperatuur in de disco tot grote
hoogtes opliep! Kinderen die even
geen zin in de disco hadden konden
zichzelf vermaken met allerlei spelletjes. Na de disco terug naar het
tentenkamp waar het nog wel eventjes onrustig bleef.
Toch moest iedereen zaterdag weer
vroeg op en gingen de groepen één
voor één naar Poldersport. Bij Poldersport was ook dit jaar weer een
gevarieerd parcours uitgezet van
spelen op het land en over het water. Er werd fanatiek geklommen,
over de sloot geslingerd, buik gegleden en nog veel en veel meer. Iedereen had het hier enorm naar de
zin en het was ook helemaal niet erg
om nat te worden. Ook dit jaar kwamen de G-voetballers op zaterdag
naar Sport en Spel. Ze begonnen
bij Poldersport waar ze een aangepast parcours hebben gevolgd en ’s
middag waren ze bij de spelletjes te
vinden.
Rond de middag gingen de groepen weer terug naar het Sport en
Spel terrein waar we de groepsfoto’s hebben gemaakt. Na de lunch
werd gestart met het middag programma. De materiaalploeg had
weer flink uitgepakt met het circuit,
de midgetgolf, atletiek en The Battle. Overal waren weer nieuwe spelen te bewonderen. Naast deze spelen was er ook nog creatief. De dames van de creativiteitsploeg had-

den bedacht om de kinderen een
hoofddeksels en fotolijstjes te laten maken en de leiders en leidsters
maakten een eigen tijdmachine.
Na het middagprogramma eerst
natuurlijk patat eten waarna het
avondprogramma begon. De groepen werden in drieën gedeeld en
elke 45 minuten was er een wissel
tussen de drie verschillende onderdelen van het avondprogramma. Er
was in de grote sporthal een circuit
uitgezet waarbij de kinderen allemaal opdrachten moesten doen.
In de 2de kantine was er een interactieve quiz opgezet waarbij de
tentleiding en de kinderen nadrukkelijk betrokken werden en allerlei
opdrachten uit moest voeren. Dit
leidde tot hilarische momenten.
In de grote kantine konden de kinderen een eigen tegeltje beschilderen.
Na afloop van het avondprogramma
gingen de jongste kinderen weer terug naar de tenten om, na een drukke dag, snel in slaap te vallen. De
oudste groepen gingen op vossenjacht wat natuurlijk erg spannend
was. Bij terugkomst gingen ze allemaal moe maar voldaan terug naar
de tenten waar het niet lang duurde
voordat het rustig was.
Zondag gingen de kinderen verder
met de spelletjes van de zaterdagmiddag. We hebben nog even getwijfeld om met het regenprogramma te starten, maar dat was gelukkig niet nodig. Om 11 uur werd het
circuit gewissel voor weer andere
spelen. Het was gezellig en er liepen vele bezoekers over het terrein.
In de middag kwam er nog een ijscoman het Sport en Spel terrein bezoeken.
Tegen het eind van de middag kwamen er wat meer buien en moesten
we helaas iets eerder met de spelletjes stoppen.
Vervolgens werd om 16.45 uur het
40te Sport en Spel weekend in het
bijzijn van vele ouders, opa’s, oma’s,
broertjes, zusjes en andere belangstellenden gepast afgesloten. Dit
hebben we deze keer in de grote tent gedaan omdat het af en toe
nog regende.
De groepen kwamen met hun spullen gemaakt bij creatief de tent
in gelopen. De dames van Creatief hadden alles beoordeeld en
een mooie prijs geregeld voor de
groep met de mooiste creaties. Na
een korte terugblik op het weekend kwam, met het lopen van een
grote polonaise, dit Sport en Spel
weekend tot een eind. Meer informatie over Sport en Spel kunt u vinden op onze website; sportenspeldekwakel.nl.
Omdat dit het 40ste Sport en Spel
weekend was vieren we op zaterdag
13 juni ons jubileum. Iedereen die in
de afgelopen 40 jaar heeft bijgedragen aan het Sport en Spel weekend
is van harte welkom. Zie onze website ook voor meer informatie over
ons jubileum.
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op Antoniusschool De Hoef
De Hoef - Het schoolplein op de Antoniusschool in de Hoef is onherkenbaar: het is een bijzonder plein geworden met gekleurde cirkels,
stippen, een atletiekbaan en een voetbalveldje: een Johan Cruyff Schoolplein 14!! Johan Cruyff vindt plezier in sport en respectvol met
elkaar omgaan heel belangrijk. Zijn stichting sponsort de aanpassingen op een schoolplein met 1000 euro. De rest van de benodigde
8000 euro moet opgebracht worden door andere partijen, want ‘Alleen kun je niets, je moet het samen doen’ is de visie van Cruyff.
Groep 7 / 8 heeft het schoolplein opgemeten, een indeling gemaakt en met behulp van een PowerPoint een aanvraag ingediend bij de Johan Cruyff
Foundation. Met de hulp van juf Corna, juf Lisa en Arjan een Kooyman is het helemaal in orde gekomen. De school is enorm blij met de bijdragen
van de gemeente (5000 euro) en het dorpscomité de Hoef (2000 euro) De Ouderraad van de school sponsorde de Free Player, een apparaat dat
veel spelmogelijkheden biedt zoals baskets, netten, hesjes, ballen en nog veel meer. Het is geweldig dat door alle hulp en samenwerking dit project 100% geslaagd is! Vanaf vandaag is het schoolplein na schooltijd, in de weekenden en in de vakanties open voor spelende kinderen. Het lukt
vast om er te spelen met de ’14 spelregels’ ! Vrijdag was de grote dag: de officiële opening van het plein. Helaas kon Johan Cruyff er zelf niet bij zijn.
Heel blij was iedereen met het onverwachte bezoek van koningin Maxima. Willem-Alexander moest helaas in Canada blijven. In aanwezigheid
van vertegenwoordigers van de gemeente, het dorpscomité, schoolbestuur en ouderraad knipten de oudste en jongste kinderen van de school
een rood lint door. Maxima vond dat ze dit fantastisch deden! De kinderen konden daarna direct alle mogelijkheden van het plein uitproberen.
Groep 7 /8 ontving de sponsors en presenteerde dmv PowerPoint over de aanvraag van het plein aan hen. Na de koffie gingen ook de genodigden kijken hoe enthousiast er buiten gespeeld werd.
Gein op het plein
In de middag vond de opbouw plaats voor het feest Gein op het plein, dat om 17.00 uur begon. De opbrengst van dit feest zal besteed
worden aan een andere wens van de Antoniusschool: de ontdektuin. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. De kinderen
worden er uitgedaagd om in de groene omgeving van de school te spelen, te ontdekken en te onderzoeken. Kinderen mogen planten
voelen, ruiken en proeven, er komen ‘natuurlijke hotels’ voor kleine beestjes, zoals insecten en vlinders. Kinderen kunnen er hutten
bouwen, klauteren en spelen. Het ontwerp voor de tuin wordt uitgewerkt met hulp van veel handige en creatieve kinderen.
Er was hard gewerkt door de ouderraad en het team om zo veel mogelijk leuke activiteiten te verzinnen, die ook nog geld op zouden brengen. Er was van alles te doen: boerengolf, een fotoshoot, schatgraven, Oudhollandse spelletjes, een Fit-for-kids-clinic, een
talentenshow, een bamboestokken uitdaging en een veiling. Vooral de ludieke veiling leverde veel geld op! De Smulhoek en de Lekkerbekkenkraam met hamburgers, saté, ijs, zelfgebakken taarten en oudhollands snoep werden druk bezocht. De opbrengst van het
feest overtrof onze verwachtingen! Door de hulp van vele ouders werd het een groot succes en kan de Antoniusschool de ontdektuin
bekostigen.

Het feest ‘Gein op het plein’ is de eerste dag van de vele dagen dat er met veel plezier op het schoolplein een
in de ontdektuin gespeeld kan worden. Zoals altijd heeft Cruyff gelijk: Je moet het samen doen!!
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