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VVD en CDA niet blij met gang van zaken rond vergunning:

”Niet correct om raad via
de media in te lichten!”
De Ronde Venen - De raadsleden Frans Lugtmeijer (VVD) en Rein
Kroon (CDA) zijn op zijn zachtst gezegd ‘ontstemd’ over hoe zij als raad
door het college ‘buitenspel’ worden gezet bij bepaalde besluiten. In
een niet mis te verstane brief schrijven zij het volgende: “In het verleden zijn er regelmatig vragen gesteld over het strandpaviljoen op
zandeiland 1. Op 15 april zijn door
de VVD wederom vragen gesteld.
Hierbij is destijds expliciet aangegeven dat wij op de hoogte gehouden
wil worden van alle activiteiten, aanvragen, bezwaren, plannen, et cetera aangaande dit strandpaviljoen in
de komende maanden.
Op 1 mei hebben wij van één van
uw ambtenaren, namens het College van B&W, een keurig antwoord
terug gekregen, waarin de situatie
van dat moment werd weergegeven
en de volgende toezegging werd
gedaan: Wij zullen u op de hoogte houden indien nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Groot was
dan ook onze verbazing dat wij via
de lokale media (Nieuwe Meerbode
23 mei) hebben moeten vernemen
dat er een drank- en horecavergunning is verleend voor het betreffende pand (hetgeen ook per brief van
16 mei reeds gemeld is aan de eigenaar van het pand).
Naar aanleiding hiervan hebben wij
een aantal vragen, zowel procedureel als inhoudelijk”, aldus de brief.

Vragen
1. Is het College het met ons eens
dat het niet correct is om Raadsleden die schriftelijk verzoeken
om actieve informatie, deze informatie via de lokale media aan
te bieden?
2. Zou het niet correct geweest zijn,
indien deze informatie eerst intern aan te bieden, wat overigens
nog steeds niet is gebeurd, alvorens dit te publiceren?
3. Is het College het met ons eens
dat in dezen excuses op zijn
plaats zouden zijn?
4. Is het College het met ons eens
dat voor het betreffende gebied
het bestemmingsplan Winkelpolder van toepassing is, waarin slechts dagrecreatie is toegestaan?

5. Is het College het met ons eens
dat de verleende vergunning
hiermee in strijd is? Zo ja, is het
College dan bereid op basis hiervan de vergunning in te trekken?
Zo niet, graag een nadere toelichting.
6. Zijn bij het verlenen van de vergunning de bezwaren van omwonenden in de besluitvorming
meegenomen? Zo ja, zijn zij dan
op de hoogte gebracht van hetgeen besloten is? Zo niet, dan
ook hier graag een nadere toelichting?
Graag vernemen wij voor de commissievergaderingen van juni uw
reactie op bovengestelde.” Was getekend Frans Lugtmeijer (VVD) en
Rein Kroon (CDA). Wordt vervolgd.

AJOC festival trok dit jaar
te weinig bezoekers
van The Opposites gevolgd door de
rock van DI-RECT en Go Back To
The Zoo, maar de tent was niet uitverkocht.
Bekijks
De liedjes van Het Goede Doel en
De Dijk werden op zondag uit volle
borst meegezongen, de sfeer zat er
al vroeg goed in. Tijdens de Spektakeldag op maandag was er voor
jong en oud veel te beleven. Op
de springkussens, trampolines en
draaimolens werd naar hartenlust
gespeeld en de 5e wedstrijd van
NK Highland Games, de demonstratie van DDF Crew en de verschillende demonstraties en optredens van De Coronas en BZB trokken veel bekijks, maar niet voldoende om het festival financieel gezond
te houden.
Prijzen
“De sfeer die er hing was precies
de sfeer waar we naar op zoek waren. Iedereen was relaxed en de zon
deed goed haar best. Door de diverse optredens in twee tenten, verschillende eet- en drinkgelegenheden en ook nog ‘live painting’ viel

er tijdens de avonden van alles
te beleven. En ook de Spektakeldag stond er strak bij. Ik ben trots
op wat we weer neer hebben kunnen zetten! Doordat we het AJOC
Festival met vrijwilligers organiseren en veel steun van onze sponsors krijgen, kunnen we de kaartprijzen laag houden. Onze concullega’s hanteren veelal hogere prijzen.
Maar helaas heeft dit niet genoeg
mensen over de streep kunnen
trekken om naar ons mooie festival
te komen”, aldus festivalvoorzitter
Jeroen van Schie. Bijna alle ingrediënten om van het AJOC Festival
een succes te maken waren aanwezig. Er waren alleen niet genoeg
bezoekers om het festival volledig
te doen slagen. Jongerenvereniging AJOC zal zich de komende tijd
buigen over het vraagstuk hoe het
AJOC Festival 2013 eruit moet komen te zien. Jeroen van Schie zegt:
“We zijn een hechte club en alle vrijwilligers hebben het AJOC Festival
in het hart gesloten. We kunnen het
hier dus niet zomaar bij laten. We
zullen ons stinkende best doen om
volgend jaar weer een festival neer
te kunnen zetten.”

Geen Vinkeveense f eestweek maar. . .

60+ Middag gaat door!
Vinkeveen - Ondanks dat de feestweek Vinkeveen niet doorgaat, blijven de carnavalsvrienden De Steupels actief in het dorp. De spierpijn
van het Turftrapperstoernooi is gelukkig verdwenen. Momenteel zijn
ze al weer druk met de voorbereidingen voor de diverse activiteiten, zoals Rap en Ruig, de jaarmarkt
met bar en het Rad van Fortuin en
natuurlijk de 60+ middag. De 60+
middag wordt dit jaar door De Steupels georganiseerd en wel op vrijdag 13 juli in het dorpshuis De Boei.
De Boei en Vinkeveen Promotion
hebben ook hun steentje bijgedragen. De zaal is open om 13.00 uur
en om 13.30 uur zal de middag on-

ADVERTEREN?
IN DE

der het genot van een drankje en
hapje beginnen. De opzet is dit jaar
iets veranderd. Na de 60+ middag
zal het feest gewoon doorgaan in
het Dorpshuis. Vanaf ongeveer 17.00
uur zullen er enkele live artiesten
optreden, zodat er nog even gezellig met elkaar doorgefeest kan worden tot ... uur.
Artiesten
De Steupel-artiesten zijn iedere
maandagavond weer hard aan het
oefenen. De kleding wordt weer
door mevrouw Goris gemaakt, zodat ze er weer tiptop uitzien. Steupel-artiesten zoals Stef Ekkel, Johnny Gold en Adèle Bloemendaal zijn

al geboekt. Rinus met zijn scooter is
helaas gevallen en zit met zijn poot
omhoog. Mogelijk dat Koos Alberts
nog wil komen. Een auto kon vroeger de tent binnenrijden, maar met
de nieuwe locatie moet men iets
kleiner gaan denken.
Om deze middag financieel mogelijk te maken is er op zaterdag 14 juli vanaf 13.30 uur weer de gezellige
bingomiddag, ook deze keer op de
nieuwe locatie Dorpshuis De Boei.
Via de media houden de organisatoren u op de hoogte van hun activiteiten. Zij zien u graag op vrijdag
13 en zaterdag 14 juli aanstaande in
het dorpshuis.

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

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

Getuigen
aanrijding gezocht

Bestuur in beraad wat te doen voor volgend jaar

Mijdrecht - De 27e editie van het
AJOC Festival, dat traditiegetrouw
tijdens het pinksterweekend plaats
heeft gevonden, is voor veel festivalbezoekers en vrijwilligers voorbij gevlogen. De sfeer tijdens het
AJOC-weekend was geweldig en
de weersomstandigheden voortreffelijk. Helaas trok het festival minder bezoekers dan verwacht, waardoor AJOC nu al moet gaan nadenken over de opzet van de volgende
edities.
Ruim 60 vrijwilligers van Jongerenvereniging AJOC hebben hard gewerkt om het AJOC Festival 2012 tot
een succes te maken. De gezellige
sfeer en de vrolijke uitstraling voerden tijdens het pinksterweekend de
boventoon en door het mooie weer
konden de zijkanten van de tenten
open waardoor het terrein één groot
geheel werd. De eerste festivaldag
vrijdag 25 mei werd geopend met
een avond vol hits uit de jaren negentig. Er werd hard meegezongen
en gesprongen op de muziek van 2
Brothers on the 4th Floor, de DJ’s
van 90’s NOW! en DJ Paul Elstak.
Op zaterdag klonk op het hoofdpodium als eerste de vrolijke hiphop

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Mijdrecht - Maandagmiddag 11
juni jl. rond de klok van 17.45 uur is
een jongen van negen jaar in Mijdrecht door een tot nu toe nog onbekende automobilist aangereden
op het zebrapad bij de kruising van
de Roerdomp naar de Taling vlakbij het speelveldje. De automobilist
stapte volgens de jongen uit om te
kijken en zei ‘ik reed al 30km/uur,
ik schrok ervan!’ Maar reed daarna vluchtig zonder blikken of blozen verder, zonder zich verder om
de jongen te bekommeren. De jongen is daarna zelf naar huis gelopen, maar heeft veel verwondingen,
waarvan vooral schaafwonden aan
rug en ellebogen opgelopen, daarbij is hij natuurlijk ook hevig geschrokken. Na maandagavond al
melding bij de politie te hebben gedaan wordt er vandaag (woensdagmiddag) alsnog aangifte bij de politie gedaan. Heeft u iets gezien, of
bent uzelf de automobilist? Neem
dan a.u.b. contact op of meld u bij
het politiebureau Mijdrecht.

0297-273037

INFO@FIDICE.NL

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

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

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaat.nl

www.vankouwen.nl

nog tot 1 juli
belastingvoordeel

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!

In kader van Week van de Amateurkunst (WAK):

Kunst in de Etalage geopend
door wethouder Spil
Mijdrecht - Met een zwierig gebaar opende wethouder Erica Spil
van Kunst en Cultuur de Kunstroute in het Koopcentrum Mijdrecht.
Zij onthulde een prachtig werk van
amateurschilder de heer Bos middels het verwijderen van een doek
rond een van zijn schilderijen, die
zijn tentoongesteld in winkel en
etalage van Modehuis Van Yperen.
De heer Bos is een van de ruim dertig amateur beeldend kunstenaars
die van 2 t/m 9 juni exposeren in
verschillende winkels in Mijdrecht.
Als tachtigplusser is hij ook zeker
de oudste deelnemer. Na de onthulling van het kunstwerk van de heer
Bos bekeken de wethouder, direc-

teur van De Hint Saskia Bruines en
voorzitter van Koopcentrum Mijdrecht Hans Rensink, samen met een
groot aantal deelnemende kunstenaars de in diverse winkeletalages
tentoongestelde werken, waarbij de
kunstenaars hun werk toelichtten.
Wethouder Spil was duidelijk onder
de indruk van de bevlogenheid van
de kunstenaars en de kwaliteit van
de werken.
Diversiteit
Een grote diversiteit aan deelnemers en werken is te bezichtigen in
26 winkels in het centrum van Mijdrecht: schilderijen, beelden, fotografie, glasblaaskunst van diverse

amateurkunstenaars. De tentoonstelling laat zien hoeveel talent er
in mensen aanwezig is, ook als je
dit pas op latere leeftijd ontwikkelt.
De Kunstroute ‘Kunst in de Etalage’
is georganiseerd door Kunstencentrum De Hint in samenwerking met
Koopcentrum Mijdrecht in het kader van de landelijke Week van de
Amateurkunst (WAK). Deze week
is ingesteld om de 6 miljoen Nederlanders, jong en oud, die actief
bezig zijn met kunst onder de aandacht te brengen. De deelnemende
winkels zijn te herkennen aan een
WAK affiche in de etalage met de
naam van de kunstenaar. Een overzicht is in de winkels verkrijgbaar.
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In gesprek met
Coen Vulperhorst
Locatie directeur
PC basisschool De Hoeksteen
De laatste week van het schooljaar 2011-2012 is aangebroken voor leerlingen van de Protestants Christelijke Basisschool De Hoeksteen in de Mijdrechtse
woonwijk Hofland Zuid aan de Eendracht. De school
sluit na bijna 40 jaar zijn deuren wegens een toenemend tekort aan leerlingen en bevond zich al geruime tijd onder de wettelijke norm. In 2009 fuseerde
de school nog met De Fontein van dezelfde onderwijsgroep Vechtstreek en Venen, Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs met o.a. scholen in Wilnis, Abcoude, Loenen, Baambrugge, Nigtevecht, Breukelen en Maarssen. Niettemin is het jammer genoeg ‘einde oefening’ voor De Hoeksteen. Leerlingen die deze vorm van onderwijs willen volgen in
de wijk, zullen in het nieuwe schooljaar ‘een blokje’
verder moeten gaan naar De Fontein in de J. van Renessestraat in de wijk Proostdijland Noord. De meeste leerkrachten van De Hoeksteen hebben reeds een
plaatsje gevonden om verder onderwijs te geven,
waaronder De Fontein. En wat gaat locatie directeur
Coen Vulperhorst doen? Hij is nog te jong om met pensioen te gaan. Komende week wordt hij 61 jaar. Meer
dan 37 jaar was hij als leerkracht actief bij De Hoeksteen. Hoe gaat hij aan zijn laatste werkzame jaren invulling geven? En wat gebeurt er met het gebouw van
De Hoeksteen? Wij hadden een gesprek met hem.
Om te beginnen: liggen jouw roots in De Ronde Venen?
“Jazeker. Ik ben geboren op een boerderij aan het Waverveense Pad in Waverveen. Tot mijn negende jaar heb ik
daar gewoond en ben toen naar Mijdrecht verhuisd. Na
mijn lagere en middelbare opleiding ben ik de onderwijskant op gegaan en in 1975 hier terecht gekomen. Het is
niet niks, al 37 jaar hier, maar als je terug kijkt is het toch
allemaal snel gegaan. Eigenlijk veel te snel.”
De Hoeksteen is altijd een gewilde school geweest
in de wijk. Was het zelfs na de fusie met De Fontein
niet mogelijk om door te gaan?
“Helaas nee. Met enig pijn in het hart gaan we deze periode om die reden zo goed mogelijk afsluiten. De school is
in de problemen geraakt omdat het leerlingenaantal sterk
terugliep. Méér zelfs dan in de rest van West Utrecht. Waarschijnlijk omdat de woningmarkt hier helemaal op slot zit
en er geen doorstroming is. Er zijn dan ook weinig nieuwe jonge gezinnen met kinderen. Maar dat treft in feite alle scholen. Om nog enig lucht te krijgen zijn we ruim drie
jaar geleden gaan fuseren met De Fontein waardoor we
in totaal gezien weer boven de streep kwamen. Niettemin
past het aantal leerlingen nu in één gebouw en dat gaat
gemakkelijk in De Fontein. Het is dus niet meer rendabel
om twee gebouwen open te houden. We hebben hier alleen nog de groepen zeven en acht. Onderbouw was er al
niet meer. Groep acht gaat nu naar het vervolgonderwijs
en groep zeven gaat in zijn geheel naar de andere kant,
De Fontein dus. De ouders van de kinderen hebben daar
geen bezwaar tegen ook al omdat hun eigen juffen meegaan. De Hoeksteen is altijd een goede school geweest.
De resultaten waren goed, inspectie was altijd tevreden,
de ouders ook, de kinderen kwamen graag en wij werkten met plezier. Omdat van hogerhand toch meer op de
financiën werd gelet, moest de stekker eruit worden getrokken.”
Kan je iets vertellen over jouw levensloop bij
De Hoeksteen?
In 1975 ben ik hier als leerkracht begonnen. Dat is niet
vanaf het eerste begin want de school werd in 1973 geopend. Omdat je zolang aan de school bent verbonden
ga je automatisch denken, nou dat zing ik tot mijn pensioen wel uit. Ook al omdat ik elke dag met plezier les gaf.
Daarnaast woonde en woon ik in Mijdrecht en de school
was ‘naast de deur’. Ideaal. In al die jaren heb ik ook de nodige veranderingen in het onderwijs meegemaakt en die
geïmplementeerd in het onderwijspakket op deze school
voor zover dat voor ons van toepassing was. Toen de computer haar intrede deed, heb ik een cursus gevolgd om
het gebruik en toepassing binnen het onderwijs te kunnen realiseren. Ik werd toen systeemcoördinator. Uiteindelijk werd ik locatie directeur omdat de vorige opstapte en ik die functie wel een jaartje wilde waarnemen. Dan
kon men nog even verder zoeken naar een geschikte opvolger. Ik wilde best wat in het management doen, maar
ook het contact met de kinderen niet kwijt. Want ik heb

tenslotte een opleiding als leerkracht. Voor de klas staan
dus. Bezig zijn met computers en kinderen was het doel.
Na een jaar was er nog geen geschikte kandidaat en heeft
een andere collega deels de functie van directeur tijdelijk
op zich genomen. Op die manier konden we samen toch
doen wat we uiteindelijk wilden. Dat was toen samen met
mijn collega Rieneke Tonen en aldus ontstond een tweehoofdige leiding. Rieneke is later naar een school in Hilversum vetrokken en toen moest ik het alsnog alleen doen.
Na de fusie in 2009 ben ik directeur afgeraakt en locatieleider geworden zoals dat heet. Straks is er geen locatie meer
en houdt ook deze functie op. Hier met pensioen gaan is
dus niet gelukt.”
Nu de PC basisschool De Hoeksteen gaat sluiten
deze maand, wat zijn dan je toekomstplannen?
“Die vraag kan ik gemakkelijk beantwoorden. Ik ga door
in het onderwijs. In eerste instantie was de gedachtegang mee gaan met de andere collega’s naar De Fontein
om weer les te gaan geven. Bij De Fontein is zojuist ook
een nieuwe directeur benoemd. Joke van Vliet was het,
maar die is vorig jaar vertrokken naar de school Schepershoek in Breukelen, ook een school binnen onze Vereniging. We hebben toen een tijdje een interim directeur
gehad. Er is bovendien een adjunct-directeur en dan kan
ik daar niet meer bij want dan wordt het management te
zwaar. Dus weer lesgeven was de boodschap. In principe
geen probleem en bovendien ben ik ben toch verweven
met Mijdrecht. Er deed zich echter elders een mooie kans
voor en dat was in Baambrugge op de Ichthus school.
Ook die is onderdeel van Vechtstreek en Venen. De directeur daar was aan een nieuwe uitdaging toe en heeft
de De Flambouw in Nigtevecht erbij genomen. Van beide scholen is hij nu directeur. Daardoor ontstond ruimte voor een locatieleider waarvoor men iemand zocht. Ik
ben daar op in gestapt en ben er formeel 1 maart dit jaar
begonnen mij in te werken. Naast dat heb ik de tijd genomen het hier af te werken. De Ichthus school is vergelijkbaar met De Hoeksteen en telt momenteel ongeveer
honderd leerlingen. Het zijn ook allemaal gecombineerde groepen. Dus daar ga ik mijn loopbaan voortzetten,
het liefst tot aan mijn pensionering.”
Als docenten waren jullie best trots op de gehanteerde
onderwijsmethode op de Hoeksteen. Wat hield dat in?
“De afgelopen jaren hebben we binnen De Fontein en
De Hoeksteen geïnvesteerd in verschillende vormen van
onderwijs. Onder meer in het geven van Engels in alle
groepen. Dat hebben we stilaan ingevoerd en de bedoeling is dat volgend schooljaar ook in Baambrugge te
gaan doen. Wat we al een tijd geleden hebben ingevoerd
zijn coöperatieve leervormen. Die heb je nodig als je met
groepen werkt. Kinderen worden werkvormen aangeleerd door ze op een andere manier bij de leerstof te betrekken. In onze visie leren zij daardoor beter zelfstandig te werken en veel dingen samen te doen. Door dat
coöperatieve concept kunnen we kinderen die wat achterblijven extra aandacht geven. Maar ook kinderen die
méér nodig hebben verdienen wat extra hulp. Dat kan je
met de huidige leerkrachten regelen. Het is eerder een
kwestie van de klassenorganisatie goed op poten te hebben. Als kinderen zelfstandig kunnen werken kan je als
leerkracht met een kleinere groep kinderen uit de voeten
en wat extra uitleg geven, of extra verdiepingsstof aanbieden aan kinderen die dat nodig hebben. Om zoiets
goed op de rit te krijgen heb je die coöperatieve werkvormen nodig. Al met al hebben we in die bijna veertig
jaar dat de school bestaat toch zo’n 600 kinderen onder
onze hoede gehad.”
Komen er collega -leerkrachten op straat te staan?
“Nee. Tot voor kort zag het er zo uit: we hebben hier vier
groepen gehad, waarvoor we acht leerkrachten hadden,
vrijwel allemaal deeltijders. Daarnaast een interne begeleider en ikzelf, dus met z’n tienen. Vorig jaar hebben we
afscheid genomen van een leerkracht die ermee stopte.
Vier zijn toen al naar De Fontein overgestapt, twee zijn
er hier gebleven, samen met de interne begeleider en
ikzelf. Uiteindelijk gaan de andere twee straks ook over
naar De Fontein, waarvan er een met pensioen gaat. De
interne begeleider gaat komend schooljaar zich eveneens helemaal op De Fontein richten. En zelf verlaat ik
De Hoeksteen ook. Al met al dus gelukkig geen gedwongen ontslagen.”

Lijkt het zo of heb je inderdaad nog helemaal
geen zin in je pensioen?
“Ach ja, dat pensioen. Ik heb tot op de dag van vandaag
met plezier gewerkt en ben nog gezond. Dus die pensioengerechtigde leeftijd speelt bij mij nauwelijks een rol.
Het maakt mij niet zoveel uit. Ik wil best nog een poosje
door. Vorig jaar heb ik nog een bijscholingscursus gevolgd
als ‘media coach’. Dat houdt in dat je kinderen kunt begeleiden in de omgang met de moderne social media en het
gebruik van de computer. Bijvoorbeeld hoe je op een kritische manier internet kan gebruiken en iets kan opzoeken
via Google. Maar ook wat Facebook, Hyves en Twitter is en
hoe je dat kan en moet gebruiken. Ook wat de gevolgen
van verkeerd gebruik kunnen zijn. Kortom ze worden geleerd daar ‘wijs’ mee om te gaan. Wat het gebruik van mobieltjes betreft hier op school hadden we de regel dat die
uit gingen zodra de kinderen de school binnenkwamen.
Bij het uitgaan van de school konden ze weer aan. Als de
ouders onder schooltijd iets aan hun kind(eren) wilden
meedelen kon dat altijd via het vaste telefoonnummer
van school. Dan kregen ze een van de leerkrachten aan de
lijn. Die zorgde dan voor de verdere informatieoverdracht.
Als je daarover duidelijke afspraken maakt geeft dat een
hoop rust binnen de gelederen. Daarnaast is het gewoon
een vorm van fatsoen en beleefdheid om in de les naar iemand te luisteren zonder met je mobieltje te spelen of dat
te bedienen. Wat dat betreft geven sommige raadsleden
in de gemeente, maar ook Tweede Kamerleden vaak het
slechte voorbeeld…”
Wat gaat er straks gebeuren met het
leegkomende schoolgebouw?
“Het gaat terug naar de gemeente. Dat komt dan bij de
afdeling Onderwijs terecht en die gaat bekijken of ze het
voor die doeleinden nog kunnen gebruiken. Zo niet dan
gaat het naar Gebouwenbeheer en kan het worden verhuurd aan bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke organisaties die nu nog geen of een slecht dan wel tijdelijk onderdak hebben. Er is wel sprake van, maar nog niets definitiefs besloten voor zover ik weet. Lang leeg laten staan
lijkt mij geen optie want dan gaat het hard achteruit en
dreigt verpaupering.”
Jullie organiseren nog een reünie voor oud-leerlingen
en leerkrachten op zaterdag 16 juni?
“Ja dat is de bedoeling. Wij vragen belangstellenden zich
aan te melden via hoeksteenreunie@gmail.com of via faceboek (eerst een account aanmaken) hoeksteenreunie.
Dat loopt inmiddels al en er zijn al behoorlijk wat reacties binnen uit de regio en zelfs vanuit plaatsen elders in
Nederland. Tijdens de reünie van 16.00 tot 20.00 uur hopen we dat oud-leerlingen, leerkrachten en natuurlijk
ook ouders van kinderen leuke herinneringen met elkaar
zullen ophalen. Het is de allerlaatste kans om dat hier in
dit gebouw nog te doen. Vanaf deze plaats wil ik alle ouders die misschien niet in de gelegenheid zijn te komen
maar hier wel kun kinderen op school hebben gehad bijzonder bedanken voor hun vertrouwen in onze school en
de leerkrachten aan wie zij de achterliggende jaren hun
kind(eren) hebben toevertrouwd. Ook voor hun inzet als
vrijwilliger bij bepaalde gelegenheden en activiteiten.
Overigens kan ik ouders met kinderen die nog moeten
kiezen voor een basisschool met een Protestants Christelijke inslag De Fontein van harte aanbevelen. Een feestje
voor mij hoeft men niet te maken, want dat heb ik vorig
jaar al gehad van mijn collega’s en de ouderraad toen ik
zestig werd.”
We hebben het steeds over de school gehad,
maar je hebt ook je vrije tijd. Hoe besteedde je die?
“Regelmatig sporten vind ik niet alleen belangrijk, maar
het is ook leuk. Vooral als je het met anderen doet. Squashen doe ik bijvoorbeeld graag. Daarnaast zwem ik ook
elke week in de Waterlelie in Aalsmeer. En niet te vergeten yoga, wat ik eigenlijk mijn hele leven al heb gedaan.
Dat zou iedereen moeten doen. Je kunt jezelf daarbij helemaal ‘leeg’ maken, het ontspant geweldig. Bij mooi weer
skeeler ik graag en mag ook graag een rondje hardlopen.
Daarnaast maak ik deel uit van de Centrale cliëntenraad
van Zorgcentra De Ronde Venen en ik zit bij Midpoint onder meer in een controlerende functie om te zien of ze ook
regelmatig regionieuws opnemen en uitzenden. Genoeg
te doen dus, ook buiten de onderwijsfunctie. Dingen waar
lekker mee doorga.”

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in
deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld
waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen
en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Plaatsen van een aanbouw met
dakkapel aan de zijgevel
Slopen van een gedeelte
van een gebouw
Slopen van een stal
Renoveren van het hoofdgebouw

Bouwen

W-2012-0308

4-6-2012

Slopen

W-2012-0301

4-6-2012

Slopen
Bouwen

W-2012-0304
W-2012-0305

5-6-2012
5-6-2012

Bouwen
RO (Afwijken
bestemming)
Milieu neutraal
veranderen
Slopen
Bouwen
Bouwen
Bouwen

W-2012-0295

Plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak

vinkeveen
Ter Aase Zuwe 3

Bouwen van een bedrijfswoning

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

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

straatnaam
abcoude
Tourton Bruijnsstraat 6
Zuster Claassenhof 43
Winkeldijk 3
Winkeldijk 3

niet in behandelinG GenOmen aanvraGen OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:
straatnaam
vinkeveen
Baambrugse Zuwe
141i (nabij)

aard van het project

activiteiten

Legaliseren voor recreatief gebruik, Bouwen
oprichten van een tuinhuisje, opRO
slaan van 2 boten trailers met boot- RZ
jes en plaatsen van tuinmeubilair

aanvraagnr.

datum
weigering

W-2012-0146

4-6-2012

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

evenement

locatie

1-6-2012

25 augustus 2012
12.00-19.00 uur

Jaarlijkse autocross

Perceel ten westen van de
Verlengde Voetangelweg

W-2012-0302
W-2012-0303
W-2012-0310
W-2012-0311

5-6-2012
5-6-2012
7-6-2012
6-6-2012

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag
08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze
kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Dit kan
schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’. Informatie
over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via tel. 0297-291671 en/of 0297-291835.

Bouwen

W-2012-0296

3-6-2012

Bouwen

W-2012-0294

1-6-2012

waverveen
Proostdijerdwarsweg 2b

Verplaatsen van de entree en raam Bouwen

W-2012-0312

6-6-2012

wilnis
Dorpsstraat 36

Veranderen van de indeling

W-2012-0297

3-6-2012

baambrugge
Rijksstraatweg 139

Rijksstraatweg 139
Rijksstraatweg 139
Rijksstraatweg 163
Zuwe 3
mijdrecht
Briljant 25

Realiseren van een stal naar een
verblijfsruimte voor dagopvang
voor ouderen
Slopen van een loods
Bouwen van een loods
Veranderen van een schuur
Plaatsen van een dakkapel
en dakraam

Bouwen

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet
inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
verlenGinG beslistermijn OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

abcoude
’t Marktveld 6

Plaatsen van een fietsenstalling

Bouwen

W-2012-0214

Vergroten van een woning, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak en het vergroten
van een berging

Bouwen

W-2012-0148

waverveen
Cliffordweg 14

vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 15 juni 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de
ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
straatnaam

aard van het project/inrichting

activiteiten

aanvraagnr.

abcoude
Voetangelweg 9

Het brandveilig gebruik van de opstallen

Brandveilig
gebruik

W-2012-0151

Plaatsen van een scheidingswand en het realiseren
van een slaapkamer

Bouwen
Brandveilig
gebruik

W-2012-0035

baambrugge
Rijksstraatweg 43

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende
staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht
hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Buitenkruier 14
vinkeveen
Provinciale weg 19

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

Bouwen

W-2012-0188

1-6-2012

Oprichten van een loods

Bouwen

W-2012-0182

1-6-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel
kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.
rectificatie
In de Nieuwe Meerbode van 7 juni 2012 staat vermeld dat omgevingsvergunning is verleend voor adres Dodaarslaan
15 (Uitbreiden van een rundveestal) nr. W-2012-0032. Dit moet zijn Donkereind 15 in Vinkeveen.
verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
vinkeveen
Tuinderslaantje 5

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Het brandveilig gebruiken
van een gebouw

Gebruiksvergunning

W-2011-0570

4-6-2012

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

activiteit
Autocross
Wedstrijden

tOepassen bestuursdwanG
Op 4 juni 2012 is door de toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen, naar aanleiding van diverse klachten,
geconstateerd dat er al een zeer lange tijd een auto(wrak) met een pools kenteken d j 40971 geparkeerd staat
op een openbare parkeerplaats op de Burg. J. van der Haarlaan, nabij de Meijert in Mijdrecht. Gezien de staat van
de auto, waarvan de spiegels al af zijn, en de lange tijd dat deze auto daar al staat, vanaf januari 2012, en bij ons niet
bekend is wie de eigenaar van deze Poolse auto is, hebben wij besloten tot het toepassen van bestuursdwang door
de auto van de parkeerplaats te verwijderen, dit op kosten van de eigenaar. De eigenaar handelt hiermee in strijd
met artikel 5.5 van de Algemene plaatselijke verordening.(Apv) In artikel 5.5 van de Apv staat: het is verboden een
voertuig dat in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijke verwaarloosde toestand verkeert op
de openbare weg te parkeren.
contact opnemen
Wij verzoeken de rechthebbende eigenaar/gebruiker van deze auto met Pools kenteken D J 40971 contact op te
nemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op tel. 0297-291869. Mocht de eigenaar/gebruiker niet voor
22 juni 2012 contact hebben opgenomen dan zullen wij, gezien er geen adres van de rechthebbende van deze auto
bekend is, deze auto na 22 juni 2012 van de openbare parkeerplaats verwijderen, en gezien het bepaalde in artikelen
5.29 en 5.30 van de Algemene wet bestuursrecht, na dertien weken overgaan tot vernietiging van deze auto.
bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken bij
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder
geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en)
van het bezwaar.
verzoek om voorlopige voorziening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat de uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen
om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorzieningkan allen ingediend, als u tegen
het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek
moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507LA Utrecht. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen bij rechtbank
Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek
om een voorlopige voorziening zijn kosten(griffierecht) verbonden.
verGaderinG cOmmissie publieke werken 13 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.00 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.
Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U
krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 11 april 2012
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012
a. Wijziging beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen m.b.t. gebruik van glas voor grafmonumenten,
raadsvoorstel 0028/12.
Indien de gemeente het mogelijk wil maken om grafmonumenten van glas toe te staan op de begraafplaats dient
de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 op dit punt te worden aangepast. Het aanpassen van
de beheersverordening is een bevoegdheid van de raad.
b. Beheerplan wegen 2012-2016, met een doorkijk naar de toekomst, raadsvoorstel 0034/12
De raad wordt het Beheerplan wegen 2012-2016 van de gemeente De Ronde Venen ter vaststelling voorgelegd. In
het beheerplan wordt een doorkijk gegeven voor de periode 2017-2021.
c. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste deel
wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013-2016 en in het
tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In het derde deel
is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om deze Voorjaarsnota vast te stellen,
zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.
6. Overige punten
a. 2e bestuursrapportage 2012.
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van
Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
verGaderinG cOmmissie alGemene bestuurlijke zaken/financiën 14 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.
Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U
krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 21 mei 2012
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012
a. Programmarekening 2011, raadsvoorstel 0027/12
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer. Voorgesteld wordt om de programmarekening 2011 vast te stellen.
b. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste deel
wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013-2016 en in het
tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In het derde deel
is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om deze Voorjaarsnota vast te stellen,
zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.
6. Overige punten
a. 2e bestuursrapportage 2012.
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van
Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting
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ALARMNuMMER 112
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bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

‘Onze’ school in Nepal
(1) draait super!!

dIERENHuLp

dIERENARTSEN

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

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

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

Samenwerking de ronde venen
Stichting Ontwikkelings
amenwerking de ronde venen
SGRENZELOOS
De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking
zijn devan
belangrijkste
van SOS van
De Ronde
Venen. Als
de school
De bouw
scholen endoelen
de verbetering
het onderwijs
in de
Derde
er
eenmaal
staat
is het
het geven
aan devan
leerkrachten,
en de
om
Wereld
samen
met
voorlichtingde
enleerlingen
educatie aan
deouders
bevolking
er
iets van
te maken:
goed onderwijs
met goede
ook voor de
binnen
de eigen
gemeente
over de noodzaak
vanvoorzieningen
ontwikkelingssamenwerallerarmste
Met doelen
hulp van
onze
dit lukken!
king zijn dekinderen.
belangrijkste
van
SOSdonateurs
De Rondegaat
Venen.
Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

dierenambulance
tel: 06-53315557.
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Stichting Ontwikkelings

INVESTEREN
GRENZELOOS
IN
ONDERWIJS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

ApOTHEEk

Door Flavoring

FACEBOOK
Vorige week schreef ik onder andere over Facebook. Deze week dan
het vervolg over contact op internet, er is namelijk nog zo veel meer
te zeggen en schrijven hierover. Benadrukte ik vorige week dat het
ging over contact. Later begon ik daar toch over te twijfelen. Is het
wel echt contact? ‘Elk voordeel heeft zijn nadeel’ zei Cruyff al, een
waarheid als een koe die ook bij dit onderwerp geldt. Het voordeel is
dat je gemakkelijk contact kan hebben met mensen, bekend of onbekend, vlakbij of ver weg in het buitenland. Nadelen zie ik echter ook.
Allemaal leuk tot zover, maar laten we het eens hebben over de inhoud van dat contact.
De inhoud is iets wat alle mensen gezamenlijk bepalen en ligt aan
datgene wat jij wilt delen online. Ik heb het donkerbruine vermoeden
dat veel mensen hun leven er mooi en rooskleurig uit laten zien. De
leuke ervaringen worden geshowd middels foto’s, filmpjes en goed
geformuleerde statussen. In het leven is echter niet alles leuk, dus
wat deel je van de ellende? Nu kun je op Facebook bijvoorbeeld neerzetten dat je relatie ingewikkeld is of net beëindigd, maar ook kun je
op je tijdlijn (zoals vroeger de tijdsbalk van de geschiedenisles) allerlei gebeurtenissen plaatsen. Bij de meeste mensen vind je daar dan
ook alles vanaf geboorte, tot schooldiploma’s, relaties aangegaan en
verbroken, werkplekken, geboortes van kinderen en ga zo maar door.
Weer dat heerlijke legaal snuffelen.
Toen laatst een kennis van mij online plaatste dat zijn moeder was
overleden, zag ik dat veel mensen reageerden daarop. Het ene lieve
berichtje na het andere werd er geplaatst en ik volgde in die rij. Je wilt
toch laten weten dat je met iemand meeleeft.
Maar is dat wel genoeg? Kan online contact die arm om je heen vervangen? Die knuffel of die blik die je met elkaar kan wisselen en dat
je dan weet, hij of zij begrijpt me! Ik denk het niet, het zal allebei moeten. Maar als je zo makkelijk online iets kan plaatsen, neem je dan
nog de moeite om die ander op te zoeken en je arm om diegene heen
te slaan? In het dagelijkse bestaan waar alles snel, snel gaat en iedereen het druk heeft.
Ik vraag me af of je online echt verdriet kan delen, soms lijkt Facebook meer een ordinaire klaagmuur. Het onderwerp van de laatste
dagen is er een die heel Nederland domineert, namelijk Oranje. In allerlei statussen kon je eerst de opwinding lezen, de voorpret van ons
team wat weer zou gaan knallen op het EK maar zaterdagavond sloeg
de teneur om. Denemarken won met 1-0 en toen kwamen daar de
nabeschouwingen online. Teleurstelling alom en wat volgde was een
hoos van grappige, sarcastische en geïrriteerde meningen.
Misschien dat ik dat wel het grootste nadeel vind. Iedereen kan zijn
mening maar spuien. Wat op zich dan weer goed is, aangezien we in
een vrij land wonen met het recht op meningsuiting. Maar als je online je mening ventileert, heb je ten eerste geen idee wie dit allemaal
lezen, maar je hebt ook geen idee hoelang het blijft staan. Op het internet is alles terug te vinden, vooralsnog lijkt het oneindig als het
heelal. Alle informatie staat online, kennis is macht zegt een bekend
gezegde. Hoe ontzettend machtig is Facebook dan wel niet? En Facebook is nog maar een onderdeel van het world wide web. Ik ben op
mijn hoede, maar zijn alle aankomende internetgebruikers dat ook?

Nepal is een Himalaya land: prachtig mooi maar wel heel arm. Het is
een van de projectlanden van OntwikkelingsSamenwerking De Ronde
Venen. In de Kathmandu vallei ligt een dorp, Dhapakhel, waar onze organisatie een school heeft gebouwd. Vergeleken met de meeste scholen in Nepal een prachtschool! Het schoolgebouw dat in gebruik was
vóór de nieuwbouw door onze organisatie was levensgevaarlijk. De
plafonds werden gestut met bamboepalen waar een plank op was gelegd. De funderingen waren verrot waardoor je zomaar door de vloer
kon zakken. Geen glas in de ramen zodat regen, wind en de winterse
kou binnen vrij spel hadden. Vandaar dat door ons werd besloten hier
een nieuwe school te gaan bouwen met medefinanciering door de Nederlandse lokale en landelijke overheid. De dorpelingen hebben hard
mee gewerkt aan de bouw van de school door middel vrijwillige arbeid,
om te beginnen met het aanleggen van een weg naar de bouwlocatie.
De school kwam er. De mensen daar zijn er trots op en wij niet minder!
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

WiFi Spot in Bibliotheek Mijdrecht
Mijdrecht - Bibliotheek Mijdrecht
beschikt sinds enige tijd over een
WiFi Spot. Leden en niet-leden kunnen in de bibliotheek gratis gebruik
maken van het WiFi netwerk. Met
deze draadloze internetverbinding
in de bibliotheek kunt u uw laptop, mobiele telefoon of iPad aansluiten op Internet. Bij het inlichtingenbureau kunt u gratis het wachtwoord opvragen. Daarna kunt u internet raadplegen, uw e-mail checken of gebruikmaken van andere
online diensten. Deze internetservice is beschikbaar voor alle bezoekers, u hoeft geen lid te zijn van de
bibliotheek. WiFi is ideaal voor iedereen die in de rustige omgeving

Mijmeringen

van de bibliotheek wil werken, studeren of ontspannen. In Bibliotheek
Mijdrecht zijn diverse rustige plekken te vinden. Naast een grote collectie boeken, dvd’s en andere materialen biedt de bibliotheek nu dus
ook toegang tot internet, waar en
wanneer u wilt. De bibliotheek is
zo een prima ontmoetingsplek voor
een heel breed publiek. Bibliotheek
Mijdrecht is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 14.00 uur tot
17.00 uur, dinsdag- en vrijdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag
van 10.30 tot 13.00 uur. De bibliotheek is gevestigd aan de Dr J. Van
der Haarlaan 8 in Mijdrecht. Meer
informatie www.bibliotheekavv.nl

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor
en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is
lang en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde 11 maandenoude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
Gevonden:
- Wilnis, Pastoor Kannelaan: zwart-witte, sterkvermagerde kat kat; Hij
heeft zwart moedervlekje op puntje van neus.
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: kat, rood-wit met vier witte
voetjes.
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: cyperse kat, zwart-grijs gestreept.
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: 5 kittens.
- De Kwakel, Kwakelsepad: crèmekleurig-vaalroze kat met witte buik
en witte vlekken op de kop.
- Uithoorn, Irenelaan: rood-zwarte lapjespoes met wit puntje aan
staart.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben;
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Een muzikaal feest in de
Johannes de Doperkerk
Mijdrecht - Op 23 juni is er onder
de titel ‘Just Music’ een feestelijk
concert in de Johannes de Doperkerk in Driehuis (Mijdrecht).
Dan treden, samen met het regionaal Christelijk Mannenkoor Immanuël uit Wilnis en het familiekoor
Ichtus uit Katwijk, de bekende panfluitiste Noortje van Middelkoop en
pianist Jan Lenselink op. Zij zullen
het publiek meenemen in een muzikaal feest. Soms snel, soms verstild,
maar steeds virtuoos en vol plezier.
Noortje van Middelkoop zal hier
voor het eerst spelen op de grootste
panfluit van Nederland. Het is een
contrabas panfluit die speciaal voor
haar is gemaakt door Peter van der
Poorten. Jan Lenselink treedt regelmatig op in radio- en tv-programma’s en begeleidt ook veel koren.
Hij improviseert zowel lichte als
klassieke muziek en heeft ook concerten gegeven met o.a. Marco Bakker, Ernst Daniël Schmidt en Louis
van Dijk. Noortje van Middelkoop is
een veel gevraagde soliste bij concerten en begeleidster van koren.
Met haar warme spel en virtuositeit
heeft zij al menig luisteraar in binnen- en buitenland weten te boeien.

De contrabas panfluit heeft een bijzondere klank. Dat komt niet alleen
vanwege het feit dat de maker heeft
gekozen voor de Roemeense stijl,
maar ook omdat de pijpen alleen
van boven en van onder aan elkaar
vastzitten waardoor de panfluit zo’n
bijzonder warm geluid heeft. De fluit
is overigens bijna een meter lang.
Het bronzen geluid van het Christelijk Mannenkoor Immanuël uit Wilnis is inmiddels wel bij eenieder uit
de regio bekend. Als dat niet zo is,
is dit concert een uitstekende gelegenheid om daar kennis van te nemen. Maar ook het familiekoor Ichtus uit Katwijk mag er zijn. Beide koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Jan Verhoef.
Het concert begint om 20.00 uur, de
kerk gaat om 19.30 uur open. Kaarten kunt u krijgen bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht en bij Nap
en Nagtegaal in Wilnis. Ook aan de
deur van de kerk zijn kaarten verkrijgbaar.
De kaarten kosten 10 euro per stuk.
De leden van Immanuël zijn overigens ook gaarne bereid u van kaarten te voorzien. Uiteraard voor dezelfde prijs.
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Heilig Hartkerk in Vinkeveen
opent weer de deuren

Leerlingen van VLC bezoeken
technische bedrijven
De Ronde Venen - Een groep leerlingen van het VLC Vinkeveen heeft,
in samenwerking met het MBO college Westpoort te Amsterdam, een
aantal technische bedrijven bezocht, waaronder Van Walraven,
Brabebo, Smitsair, Jachtwerf Gouwerok en VTOC ’Fokker’. Het VLC
probeert jongeren te interesseren

voor techniek want de roep van bedrijven om technisch geschoold
personeel wordt steeds luider. Het
thema van de dag was: ‘Zien, Leren
en Doen’. De leerlingen kregen een
dagvullend programma aangeboden, waarbij zij kennismaakten met
de, vaak specialistische, techniek
binnen de genoemde bedrijven.

Het is een goede zaak om de leerlingen in een vroeg stadium te laten zien wat een baan in de techniek
inhoudt. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijven is noodzakelijk.
Met een verruimde blik stapten de
leerlingen aan het einde van de dag
weer in de bus. Een succes voor zowel leerlingen als bedrijven.

Vinkeveen - Ook dit jaar is er in de
zomermaanden weer gelegenheid
om de H. Hart van Jezuskerk in Vinkeveen te bezichtigen. Vele bezoekers maakten in de afgelopen jaren
dankbaar gebruik van de openstelling van deze monumentale kerk uit
1883 om een blik te werpen op het
prachtige interieur en te luisteren
naar de soms verrassende verhalen
over ‘hun’ kerk van de ervaren gidsen die indien nodig de bezoekers
ter beschikking staan. Wat velen
niet weten is dat de ‘kathedraal van
De Ronde Venen’ zoals deze kerk
in de volksmond wordt genoemd
met zijn 1200 zitplaatsen de vierde kerk in grootte is in het aartsbisdom Utrecht. Rond 1900 was Vinkeveen al bekend als bedevaartplaats
om zijn sacrament- en Maria-vereringen waardoor vele pelgrims besloten af te reizen naar Vinkeveen
om deel te nemen aan de processies die hiervoor gehouden werden.
Vooral de Lourdesgrot in de kerk
met een ingemetselde steen uit de
grot van Lourdes was een bezienswaardigheid.
In 1911 werden de processies door
de toenmalige aartsbisschop Mgr. H
van de Wetering verboden. De Maria grot is nog in zijn originele staat
te bewonderen net als de vele schilderwerken die in de kerk zijn aangebracht.
Orgel
Tijdens de openstelling van de kerk
zal ook het prachtige en in 1997 gerestaureerde Wander Beekes orgel
uit 1827 te zien en te beluisteren
zijn. Helaas is dit seizoen de toren
niet te bezichtigen. Zoals misschien

bekend wordt deze momenteel gerestaureerd. Volgend jaar zullen de
resultaten van deze ingrijpende restauratie te bewonderen zijn. In de
maanden juli en augustus zal de
kerk op woensdag en zaterdag van
13.00 tot 17.00 uur geopend zijn.

Ook op Monumentendag 8 september aanstaande is de kerk open
voor bezoekers, maar dan van 10.00
tot 17.00 uur. De toegangis gratis.
Groepen kunnen ook op afspraak
de kerk bezichtigen. Voor meer info (0297) 261462.

Enthousiasme rond uitreiking
groene lintjes aan Rondeveners

Leerlingen Marleen van Laaken
spelen piano voor Wajir
De Ronde Venen - Om het jaar
geven de leerlingen van pianolerares Marleen van der Laaken uit Vinkeveen een uitvoering in de sfeervolle zaal boven pianohandel Van
Kerkwijk in Amstelveen. Alle leerlingen nemen dan beurtelings plaats
achter de vleugel en geven een demonstratie van de muzikale vorderingen die ze onder begeleiding
van Marleen hebben gemaakt. Het
spreekt vanzelf dat de belangstel-

ling van familie en bekenden voor
dit evenement groot is. Afgelopen
donderdag was het dan ook noodzakelijk om de optredens over twee
voorstellingen te verdelen.
Hartverwarmend was het om te zien
en te horen hoe elke leerling op eigen niveau (de leeftijd varieerde van
5 tot 20 jaar)een topprestatie leverde. En dat werd natuurlijk met een
warm applaus door de toehoor-

ders beloond. Traditiegetrouw was
ook dit jaar Ad Groeneveld van de
Stichting Wajir aanwezig. Hij vertelde kort over het goede werk van de
Stichting voor de armste bevolking
in dit door droogte geteisterde gebied in Kenia. In de pauze gingen
enkele pianisten rond met een collectebus en samen met het koffiegeld, geschonken door de familie
Van Kerkwijk, bracht dat het mooie
bedrag op van 449 euro.

De Ronde Venen - Voor de eerste ‘groene lintjes’ uitreiking van
GroenLinks De Ronde Venen zijn
maar liefst vier stuks van deze onderscheiding door de jury toegekend. In de categorie ‘groene ondernemers’ werden de Landwinkel
Lindenhorst in De Hoef en Scheenstra Natuurvoeding in Abcoude uit
de nominaties gekozen. In de categorie ‘particulieren’ werd het Moon
Wolters uit Abcoude. Stichting De
Bovenlanden uit Wilnis won bij de
‘organisaties’. De onderscheiding is
door GroenLinks in het leven geroepen om mensen, organisaties en
ondernemers, die zich op positieve
wijze inzetten voor groen, milieu en
duurzaamheid in De Ronde Venen,

eens in het zonnetje te zetten. De
heer Scheenstra werd door de jury gekozen vanwege zijn pionierswerk als winkelier voor biologische
en milieuvriendelijke voedingsmiddelen. Moon Wolters is een bekend initiator van allerlei acties op
het gebied van groenbehoud en milieu. Zo is het voornamelijk aan haar
te danken dat de bomen langs de
Des Tombesweg in Abcoude er nog
staan en is zij al vele jaren secretaris
van de lokale afdeling van Milieudefensie. Stichting De Bovenlanden is
er in haar ruim 25-jarig bestaan in
geslaagd om een reeks pareltjes in
het landschap van het ‘bovenland’
(niet verveend gebied) in De Ronde
Venen te behouden of weer te her-

stellen en vergeet daarbij haar publieksvoorlichtende functie niet.
Els, Dick en Lisa van der Horst van
Landwinkel Lindenhorst kunnen
met recht pioniers worden genoemd
op het gebied van biologisch boeren
in de gemeente De Ronde Venen.
Jurylid Hans van Kessel toonde
zich blij verrast met de enthousiaste reacties van de kandidaten en het
aantal nominaties dat werd ingestuurd. ‘We moeten hier zeker mee
doorgaan en er een jaarlijks terugkerend groen feestje van maken,’
zei hij. De uitreiking van de groene lintjes vindt plaats aanstaande
zondag 17 juni door wethouder Erika Spil in NME-centrum De Woudreus in Wilnis.

Straattheaterfestival De Ronde Venen:

Dorpscentrum Mijdrecht
een groot openluchttheater
Mijdrecht – Komende zaterdag 16
juni is het de twintigste maal dat het
Straattheaterfestival De Ronde Venen wordt gehouden. Tussen 11.00
en 17.00 uur is het dorpscentrum van
Mijdrecht die dag een openluchtpodium voor heel veel straatkunstenaars. Om 11.00 uur wordt het festival swingend en dansend geopend
op het Raadhuisplein. Vanaf dat moment kun je de hele dag genieten
van de straattheatershows, die te
vinden zijn op het Raadhuisplein,
rondom de winkelcentra De Lindeboom, De Passage en Bozenhoven
en op diverse plaatsen in de Dorpsstraat. Alle locaties liggen op loopafstand van elkaar en mede daarom staat het Straattheaterfestival
De Ronde Venen bekend om zijn intieme en ongedwongen sfeer. Struinend van de ene locatie naar de andere kom je op straat ook nog eens
van alles tegen…
Zoals bijvoorbeeld twee sexy tuinkabouters, een dolkomische fanfare, een charmante postbode, twee
plantsoenendienst-medewerkers
met ongeremde praatjes, levende
standbeelden, veel muziek, een on-

willige huisdier-eigenaar en zijn kat
die een smeerpoe(t)s blijkt te zijn en
nog veel meer!
Ook dit jaar is men er weer in geslaagd om een keur aan nationale en internationale professionele artiesten naar De Ronde Venen
te halen. Deze ‘crème de la crème’
van het straattheater - de meesten
hebben prijzen gewonnen op grote bekende festivals - komt onder
meer uit Spanje, Oostenrijk, België,
Groot-Brittannië en, natuurlijk, uit
ons eigen land. Hun optredens worden zoals inmiddels gebruikelijk tij-

dens dit festival omlijst met muziek, shows en demonstraties van
een groot aantal lokale artiesten.
De unieke combinatie van professioneel straattheater met regionale
culturele gezelschappen wordt mogelijk gemaakt door subsidies van
gemeente De Ronde Venen, diverse
landelijke en lokale culturele fondsen en, zeker niet te vergeten: de
trouwe sponsors. Zij maken het mogelijk om vele lokale verenigingen
en individuele talenten, te midden
van professionele artiesten, te laten
optreden voor eigen publiek.

Het eerste vaatje haring ging tien keer onder de hamer. De veilingmeester Peter Forsthövel staat hier met de winnaars
van de veiling en Antoinet Klaasen van Oppepper en het team van haringleverancier Smit Volendammer Visdelicatessen.

‘Haringhappen’ levert 7.100 euro op
voor Wensstichting Oppepper4all
Mijdrecht - De traditionele Haringparty, die dit jaar voor de elfde achtereenvolgende keer in Mijdrecht
werd gehouden, heeft 7.100 euro opgebracht voor het goede doel.
Het bedrag is bestemd voor de
Wensstichting Oppepper4all. Na afloop nam Antoinet Klaasen van de
stichting de cheque in ontvangst.
Vele liefhebbers van de Hollandse Nieuwe kwamen donderdag 7
juni jl. naar het Raadhuisplein om
de maatjes van Smit Volendammer
Visdelicatessen te proeven. Ondersteund door de Willy Latino band
was het een zeer geanimeerde bijeenkomst. De opbrengst van de haringproeverij werd door de organi-

serende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis ter beschikking gesteld aan het
goede doel. Dit jaar was dat Wensstichting Oppepper4all. De doelstelling van deze stichting (gevestigd in
Abcoude) is het vervullen van wensen van personen van alle leeftijden met een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers.
Het huidige werkgebied is Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland.
Tien keer onder de hamer
De opbrengst voor het goede doel
wordt vooral bereikt door het veilen
van het eerste vaatje Rondeveense haring en dit gebeurde onder de
enthousiasmerende leiding van vei-

lingmeester Peter Forsthövel, die het
vaatje maar liefst tien (!!) keer achtereen onder de hamer wist te brengen. Het eerste hoogste bod ging
naar mevrouw P. Van Dort (namens
Van Dort & Partners). Het tweede
hoogste bod ging naar de heer R.
Meijer (Rabobank).
De reeks van winnaars ging verder met de heer R. van Bergen (Van
Bergen Sports), de heer C.Snijder
(Stichting Ronde Venen Fonds), de
heer G. Brouwer (firma Brouwer &
Zn), de heer P. Koeleman (A-Parts),
de heer J.Verburg, de heer H.Albers
(Albers Assurantiën), de heer P. Homan (Homan Beheer) en tenslotte
de heer R.Blans (Synfolog).

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 13 juni 2012

VIOS taptoe geslaagd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdagmiddag 9 juni vond voor het eerst
sinds jaren weer de VIOS taptoe
plaats. Hoewel het weer niet ‘je van
het was’, is er toch aardig wat publiek op afgekomen. En die kregen
in het gezellige koopcentrum van

Mijdrecht een gevarieerd programma voorgeschoteld.
De Euroband uit Rotterdam, Jeugdkorps Bernhard en Showband Juliana uit Amersfoort, Drumfanfare ESKA uit Bemmel en Show- en Marchingband VIOS waren de deelne-

mende korpsen aan deze taptoe. In
optocht liepen de korpsen van het
clubgebouw van VIOS aan de Windmolen via de Hoofdweg naar het
taptoeterrein op het Raadhuisplein.
In het voorprogramma traden twee
majoretteteams van VIOS met hun

wedstrijdshow op. Ook dweilorkest
DORST was van de partij en wist
het publiek met hun muziek en fratsen op de banken te krijgen. Na deze ‘opwarming’ was het tijd voor de
shows van de diverse verenigingen.
In hoog tempo passeerden verschillende stijlen muziek en show.
Het ene moment disco, het volgende moment weer Italiaanse klanken
met een heuse ijscokraam, het wat
zwaardere Medieval Suite van Juliana, een spiksplinternieuwe show
van de Euroband en natuurlijk de
U2 muziek van de taptoeshow van
VIOS zelf. Het publiek vermaakte
zich best en liet dat vaak met een
hartelijk applaus blijken. De taptoe werd traditiegetrouw afgesloten
met het door alle korpsen gespeelde en daardoor extra imposante koraal ‘Blijf bij mij heer’, het taptoesignaal door VIOS trompettist Erik van
der Heijden en het Wilhelmus. Eén
voor één verlieten de bands het taptoeterrein om vervolgens als één
megakorps terug te marcheren naar
het VIOS clubgebouw. Een compliment aan de vele vrijwilligers en de
Evenementen Organisatie van VIOS
is ook zeker op zijn plaats. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde comeback van de taptoe in
het centrum van Mijdrecht. Het was
immers al weer 11 jaar geleden dat
de VIOS taptoe had plaatsgevonden. Een nieuw begin van een oude traditie?

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Bijen, hommels en ...
tomaten
Lekkere hapjes bij de
‘aspergekok’ op de weekmarkt

2012 is het jaar van de bij.
Dat betekent extra aandacht
voor deze insecten. Bijen zijn
belangrijk voor onze voedselvoorziening. De vruchtzetting
van veel voedselgewassen is
afhankelijk van de bestuiving
door bijen. De laatste jaren
gaat het niet goed met de bijen
in Nederland. De belangrijkste
reden daarvan is de verschraling van het landschap. Daardoor is er minder en een minder divers aanbod van voedsel. Ook ziekteverwekkers en
bestrijdingsmiddelen worden
vaak genoemd als oorzaak
van de achteruitgang van de
bijenstand in Nederland.
Ook hommels zijn belangrijke
bestuivers van voedselgewassen. Niet alleen buiten in de
vrije natuur dichtbij huis, maar
ook in de glastuinbouw. Neem
nou de tomaten die u koopt bij
de groenteboer of de supermarkt. Als die in Nederland zijn
geteeld, zijn ze waarschijnlijk
afkomstig van tomatenplanten waarvan de bloempjes
zijn bestoven door hommels.
Bijna alle tomatentelers in
Nederland zetten namelijk
de natuurlijke bestuiving door
hommels in om de tomatenproductie een handje te helpen. Tot in de jaren 80 van
de vorige eeuw werd de bestuiving van tomaten planten
in kassen bevorderd door de
bloemen te trillen. Het stuifmeel komt beter los van de
meeldraden als de bloemetjes
bewegen. In de buitenlucht
zorgt de wind voor beweging
van de bloemen, maar in een
kas waait het niet. Dat trillen
was erg arbeidsintensief, en

dus duur. Hommels bleken dat
veel effectiever en efficiënter te
kunnen dan mensen. De kwaliteit van de tomaten verbetert
er ook door, en de productie is
vaak hoger.
Maar waarom zet een tomatenteler hommels in, en waarom geen bijen? Hommels blijken in de tomatenteelt betere
bestuivers te zijn dan bijen.
Ze bezoeken meer bloemen
in kortere tijd. Ze zijn groter,
en komen daardoor beter in
contact met de meeldraden
en stampers van de bloemen.
In kassen voelen hommels
zich beter op hun gemak dan
bijen. En omdat ze minder
goed onderling kunnen communiceren dan bijen, verlaten
ze niet met z’n allen de kas
als een individu een interessantere voedselbron buiten
de kas heeft ontdekt. Tomatenbloemen bevatten namelijk geen nectar, en zijn dus
in principe niet erg interessant
voor hommels. Maar in een
kas is er weinig anders. In het
tomatengewas verzamelen ze
stuifmeel. Daarbij bewegen ze
de bloemen, en bevorderen
daarmee de bestuiving. Om
de hommels van voldoende
energie te voorzien voor hun
bestuivingswerk, krijgen hommelvolken in kassen een voorraad suikerwater mee in hun
nest. Dat geeft hen de energie
om hun nuttige werk te doen.
Groeten van een
hommelige IVN-er
Ook natuurgids worden? In
2013 start weer een natuurgidsenopleiding! Zie de website
voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Mijdrecht - Niet alleen de kruiwagenmarktrace trok afgelopen donderdag op de weekmarkt de nodige
belangstelling. Ook de ‘aspergekok’
Jurgen van der Steen van ‘Kookpunt
Oisterwijk’ kon zich in een ruime belangstelling verheugen. Hij had een
culinaire kraam opgebouwd pal tegenover de verkoopwagen van de
Groenteman van het Jaar 20112012, Pieter van Vliet. Daar kookte
hij op diens verzoek van twaalf tot
vier uur de meest lekkere variaties
met asperges. Liefhebbers van deze ‘koningin onder de groente’, zoals Van Vliet dat verwoordt, konden gratis proeven van de verschillende kleine gerechtjes. Ook werden recepten uitgedeeld en toege-

licht. Met het water in de mond van
al dat lekkers kon men bij Pieter van
Vliet volop asperges kopen, op verzoek gratis geschild en vacuümverpakt. Dit keer was er ‘meer markt’
dan anders met deze activiteiten.
De andere marktkooplieden hebben daar met hun grote variëteit aan
producten natuurlijk ook aan bijgedragen. Zoals zij dat eigenlijk elke
donderdag doen in hartje Mijdrecht.
Echt de moeite waard om er regelmatig naartoe te gaan, voor koopjes
en aantrekkelijk geprijsde artikelen
met een goede kwaliteit.
En tot 21 juni heerlijke asperges.
Dus u hebt nog twee keer de kans
ze te kopen op de markt bij Van
Vliet!

STICHTING

DE BOVENLANDEN

Planteninventarisaties
Als we langs de graslanden in onze omgeving fietsen zien we dat
er al veel is gemaaid. Dat moet ook. De agrarische graslanden
zijn vruchtbaar en de daarop voorkomende grassen groeien snel.
Afhankelijk van het weer in het voorjaar wordt er vaak al in mei
gemaaid. Dit eerste gras is belangrijk voor de agrariër want het bevat
veel waardevolle voedingstoffen voor het vee in de winter.
Anders gaat het in onze natuurgebieden. Veel van deze gebieden
worden beheerd als voedselarme hooi- en rietlanden. Daarbij
proberen we de bodem van deze hooilanden vochtig tot nat te
houden. Dit betekent dat de plantengroei langzaam op gang komt
en dat pas eind juni veel planten beginnen te bloeien.
Dat is dan ook een mooie tijd voor de planteninventarisatiegroep
van het IVN om de plantensoorten in onze gebieden te gaan tellen.
Voor onze natuurgebieden hebben we een beheerplan opgesteld en
de resultaten van de planteninventarisaties geven ons de informatie
of we met ons beheer op de goede weg zitten. Om de paar jaar
willen we een gebied bezoeken om na te gaan of er veranderingen
optreden.
Op ons natuurbouwterrein aan de Bovendijk komen veel
verschillende soorten planten voor, waaronder enkele rode
lijst soorten. Vanaf begin juni vinden we er koekoeksbloemen,
rietorchissen, brunel, ratelaar, gevleugeld hertshooi, moerasrolklaver
en vele andere soorten. Vaak tellen we hier meer dan 100
verschillende soorten zogenaamde ‘hogere planten’.
Een aantal jaren geleden merkten we dat er steeds meer verzuring
begon op te treden. Aanwijzingen hiervoor waren de sterke
uitbreiding van soorten als zonnedauw, braam en ruig haarmos.
Volgens ons was dit te wijten aan verdroging, dus aan de te lage
grondwaterstand. Daar is verandering in gekomen door rond een deel
van het gebied een eigen, hoger waterpeil aan te leggen. Dit ging in
overleg met in de provincie Utrecht en Waternet, die de kosten van
dit project hebben gefinancierd.
Meer informatie over Stichting De Bovenlanden vindt u op www.
debovenlanden.nl
Draagt u het werk van de Stichting De Bovenlanden een warm hart
toe dan nodig ik u uit donateur te worden. Voor 7,- euro bent u al
donateur.
Otto van Asselen,
Bestuurslid Stichting de
Bovenlanden

Aanstaande zaterdag 16 juni:

Memorabele avond in
jongerencentrum The Mix
Aalsmeer - Uithoorn - De zevende
editie van Harder Than Heavy staat
in het teken van twee reeds overleden hardrockzangers die hun stempel hebben gedrukt op de hedendaagse rockmuziek: Ronnie James
Dio (zanger van Rainbow, Black
Sabbath en Dio) en AC/DC-zanger
Bon Scott. Op 16 juni is het twee
jaar en een maand geleden dat
Dio overleed aan de gevolgen van
maagkanker. De succesvolle zanger zong onder andere het nummer
Love is All van Roger Clover in, bekend van een van de eerste animatie videoclips. Ook werd het ‘rockteken’, de hand omhoog met de
pink en de wijsvinger, uitgevonden door Ronnie James.Bon Scott
overleed al in 1980 aan verstikking
in zijn braaksel. Bon werd met AC/

Concert in de Thamerkerk
Uithoorn - Komende zondag 17 juni om 14.00 uur vindt een uniek concert plaats van het ‘Ensemble Mihai Scarlat’ in de Thamerker aan
de Amsteldijk–Noord 1. Dit orkest
brengt volksmuziek en zigeunermuziek uit alle provincies van Roemenië ten gehore: Transsylvanië, Moldova, Oltenië, Muntenië, Dobrogea
en Banat. Het gevarieerde repertoire bestaat o.a uit weemoedige Doina’s, vrolijke Sirba’s, Hora’s, Invirtita’s en Joc’s. Het ensemble bestaat
uit ca. 24 Nederlandse professionele musici. De artistiek leider en dirigent is Mihai Scarlat, die tevens
de uit te voeren stukken arrangeert.
Er zijn meerdere traditionele (Roemeense) instrumenten vertegenwoordigd zoals panfluit, trompetviool, taragot en cymbaal. Tijdens het
concert vindt tevens een gastoptre-

den plaats van zanger/taragotist Ioan Micu. Mihai Scarlat is van Roemeense afkomst en studeerde aan
conservatoria in Boekarest, Moskou, Utrecht en Amsterdam. Sinds
1997 is hij bassist bij Holland Symfonia. Hij geeft daarnaast contrabasles en leidt het Balkanensemble aan
de muziekschool Koorenhuis in Den
Haag. Verder geeft hij workshops
en cursussen in volks- en zigeunermuziek aan verschillende amateurorkesten in Nederland. Meer informatie vindt u op de website www.
ensemblemihaiscarlat.nl Kaarten à
18.00 euro (inclusief pauzedrankje)
voor dit concert zijn te bestellen via
Peter van der Weerdt en Joop Kuijk,
e-mail: p.v.d.weerdt@kpnplanet.nl tel. 075 – 684.3479 / joop@kuijk.net
- tel. 023 – 528.9262 of voor aanvang
verkrijgbaar aan de zaal.

COLUMN

DC wereldberoemd met onder andere het nummer Whole Lotta Rosie. De band treedt nog steeds op
met een nieuwe zanger en natuurlijk de in Nederland woonachtige
gitarist Angus Young. In The Mix
eren de tributebands DEO en Chrazy Daisy de overleden zangers met
een uniek optreden. DEO, met zanger Stan Verbraak, bekend van Helloise en Highway Chile, speelt vooral
nummers uit de begintijd van Rainbow en Black Sabbath. Crazy Daisy speelt, hoe kan het anders, nummers uit de tijd van AC/DC met Bon
Scott. Een mooi avondje rock in The
Mix! De deur gaat om 20.30 uur
open, voor de entree betaal je vijf
euro. Jongerencentrum The Mix is
gevestigd aan J.A. van Seumerenlaan 1.
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35 jaar Twistvliedschool:

een geweldig feest

Afgelopen donderdag en vrijdag was het groot feest op de Twistvliedschool. De school bestaat al weer 35 jaar, waarvan dertig jaar
in het gebouw aan de Kwikstaart. Op donderdagochtend kwamen
ouders en kinderen bij elkaar op het vernieuwde schoolplein om
de schoolvlag te hijsen en natuurlijk ‘Lang zullen ze leven’ te zingen. Daarna stonden allerlei workshops op het programma: dansen, taekwondo, scheikundeproefjes, knutselen (met de hele school
een dorp bouwen, werken met foamklei), yoga en kookworkshops.
Ook mocht iedereen een klein stukje schilderen op het kunstwerk
op het nieuwe schoolplein. Tijdens de kookworkshops werden door
de kleuters heerlijke tussendoortjes gemaakt van koek en snoep, en
de andere groepen verzorgden een heerlijke gezonde lunch. Toen
iedereen genoeg had gegeten, gingen de kinderen in kleine groepjes een speurtocht doen door de wijk. Voor de groepen die nog even
moesten wachten, stonden in alle klaslokalen leuke spelletjes klaar.
Feestdag
De feestdag was nog niet afgelopen: alle kinderen gingen een paar
uur naar huis, en kwamen om zeven uur terug naar school, want de
juffen en meesters hadden alle kinderen uitgenodigd voor een logeerpartijtje! Het schoolplein stroomde al snel vol met ouders en
kinderen met grote tassen met slaapspullen en knuffels. Die tassen
bleven nog even staan, want de kinderen hadden een verrassing: tijdens de gymlessen en de workshop dansen had Edith Blok met de
kinderen een flashmob ingestudeerd. Cheryl uit groep 7 begon met
dansen, en steeds meer kinderen dansten mee, tot aan het eind van
het nummer alle kinderen van de school stonden te swingen op het
plein. Daarna ging iedereen zijn bed klaarmaken in de eigen klas,
maar natuurlijk werd er nog lang niet geslapen.
Spellen
Groep 1 t/m 4 bleef op school, en groep 5 t/m 8 zoud allerlei spellen gaan doen in het park. Vanwege de regen werd uitgeweken naar
de sporthal de Phoenix (met dank aan Angelique en Wim Verburg).
Het bleef die avond nog lang onrustig op school... Op vrijdagochtend
werden de kinderen al weer vroeg wakker en was het tijd voor het
ontbijt. Na het ontbijt ging iedereen een paar uurtjes naar huis (misschien om wat bij te slapen)? Bij terugkomst op school was de Twistvliedschool een Sambaschool geworden. De verschillende groepen
gingen oefenen voor een heuse sambavoorstelling op het schoolplein met zang, dans en muziek. De decors werden zelf geschilderd
en de kinderen versierden hun eigen t-shirt. Helaas was de temperatuur buiten niet Braziliaans, en werd de voorstelling verplaatst
naar de sporthal.
Alle ouders, opa’s en oma’s konden genieten van een geweldige
voorstelling met alle kinderen in de hoofdrol. Gelukkig scheen inmiddels een Braziliaans zonnetje, en kon de barbecue op het plein
aangestoken worden. Daarbij werd het kunstwerk op het nieuwe
schoolplein onthuld door Nadine (de jongste leerling) en Yannick
(de oudste leerling). De Twistvliedschool bedankt iedereen die het
heeft mogelijk gemaakt dit geweldige feest met alle kinderen te
kunnen vieren!
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Kinderen
HoflandscHool viert helpen
Kinderen

Mijdrecht - Op vrijdag 8 juni was het een groot
feest op de Hoflandschool. Elk jaar organiseert de
school een feestavond waarvan een deel van de
opbrengst geschonken wordt aan een goed doel.
Dit jaar gaat de opbrengst naar Kinderhospice de
Biezenwaard in Uithoorn. Dit verpleeghuis voor
zieke kinderen gaat de bijdrage gebruiken om
aangepast speelgoed aan te schaffen. Tijdens
de feestavond waren er veel leerlingen samen
met hun familie, kennissen en vrienden in oranje gehuld naar de Hoflandschool gekomen. Met

de aangeschafte spelletjeskaart om de nek konden de kinderen diverse spelletjes spelen. Ook
het springkussen en het populaire rad van fortuin waren een groot succes. Omdat het feest dit
jaar al aan het eind van de middag begon kon iedereen genieten van een heerlijke BBQ. In de weken voorafgaand aan het feest is er in alle groepen een veilingstuk gemaakt dat op de feestavond werd geveild. De schommelstoel, houten
schilderstrap, vlaggenstok met vlag, kruk, speelgoedmand, kruiwagen en mozaïek kist zullen bij

diverse leerlingen thuis een mooi plekje krijgen.
Door een bedrijf uit de regio was een ingelijste
en gesigneerde roze leiderstrui van Dennis Menchov (oud-wielrenner van Raboploeg die in 2009
de Giro in Italië won). Het bieden tussen de ouders ging over en weer en het shirt ging met een
gelukkige bieder mee naar huis.
De leerlingen, ouders, leerkrachten en Ouderraad kijken terug op een zeer geslaagd feest. Het
feest werd mede mogelijk gemaakt door diverse
lokale sponsors. Allemaal bedankt!

feest
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volle kruiwagen

voor prijswinnaars weekmarkt actie
Mijdrecht - Donderdag 7 juni jl. konden twee
prijswinnaars van de actie ‘kruiwagenmarktrace’ tijdens de weekmarkt op het Raadhuisplein een kruiwagen vol boodschappen laden.
Daarbij geholpen door de marktkooplieden. Een
en ander tot hun groot genoegen en dat was
ook duidelijk merkbaar. Hoe zij dat voor elkaar
hebben gekregen?...
De afgelopen maand mei organiseerde de drukbezochte weekmarkt in Mijdrecht een ludieke
actie onder de naam ‘Maak kans op een kruiwagenmarktrace’ die overigens een landelijk
karakter had. Liefst 22 lokale markten in steden
en dorpen in Nederland deden er aan mee. De
actie werd georganiseerd door Stichting promotie Centrummarkten in samenwerking met
coöperatie Travelman Lederwaren. Daarbij werden onder de deelnemers in totaal 90 ‘races’
verloot. Nou ja, ‘races’… Het is meer een kalme
rondgang over de markt langs alle op dat moment aanwezige marktkooplieden, zo bleek uiteindelijk. Klanten hadden in de maand mei bij
het boodschappen doen op de markt een actiekaart gekregen met daarop een persoonlijke
code. Door zich daarmee via e-mail als potentiele deelnemer aan te melden maakten zij kans
op het meedoen aan een ‘kruiwagenmarktrace’.
Uit de talloze landelijke inzenders – vanuit De
Ronde Venen waren er zo’n 500 aanmeldingen
– zijn vervolgens de prijswinnaars getrokken.
Die mogen op een door hen aangegeven datum en tijdstip in een normaal tempo met een
klaarstaande (lege) kruiwagen langs de marktkramen op hun eigen lokale weekmarkt lopen.
Bij elke kraam en/of verkoopwagen krijgt men
enkele producten en/of artikelen. Uiteindelijk
betekent dat aan het einde van de rit een volle kruiwagen boodschappen en dat is natuurlijk
mooi meegenomen in deze dure tijden.
Mijdrechtenaren in de prijzen
Laat nu twee Rondeveners uit Mijdrecht tot de
prijswinnaars behoren! Zij konden aan de bak
(lees: kruiwagen) op de markt in Mijdrecht.
Dat lieten zij zich geen tweemaal zeggen. Aldus werd om half twaalf de kruiwagen ter hand
genomen door de eerste prijswinnares, Mieneke Roering met haar partner Ben van Delden, woonachtig in Mijdrecht. Zij werden samen met marktmeester Ab van Goor en Marijke
Schellingerhout van Travelman lederwaren aan
de marktkooplieden voorgesteld als een van de
beide prijswinnaars. Zij werden tussen de klanten doorgeloodst om de prijzen in de vorm van

specifieke producten en/of een artikel van de
betreffende markkoopman/vrouw in ontvangst
te nemen. Bij de een was het aardappelen, bij
een tweede noten, bij een andere ondernemer
kaas, verderop vis, bij de kraam op de hoek
groenten en fruit, hier een keukenschort, daar
brood en banket, bij de bloemenkraam een
boeket bloemen, elders schoonmaakartikelen
en noem maar op. Na de complete ronde over
de markt werd uiteindelijk een volle kruiwagen
met overheerlijke producten en bruikbare artikelen ‘gescoord’. De kruiwagen werd met hulp
van de marktmeester naar de auto van Mieneke en Ben gereden om de inhoud over te laden.
Dat gebeurde pas nadat zij beiden samen met
hun begeleiders nog even invulling gaven aan
het digitale beeld.
Om half drie ’s middags werd het ‘marktcircuit’
wederom op dezelfde wijze afgelegd. Dit keer
ging prijswinnares Irma Alderlieste-Verdonk,
eveneens uit Mijdrecht, met haar dochter Danisha en moeder Carla met een kruiwagen vol
boodschappen naar huis. Ook zij konden rekenen op gulle bijdragen van de marktkooplieden
en hadden aan het einde van de rit eveneens
een volle kruiwagen. Na een laatste foto reden
zij ermee naar de plek om de inhoud over te
laden. De blije en zeer tevreden prijswinnaars
waren bijzonder in hun nopjes met wat zij allemaal in hun kruiwagen hadden gekregen en
bedankten in alle toonaarden de organisatie en
de marktkooplieden voor deze toch wel bijzondere gebeurtenis. Al met al een mooi resultaat
van een zeer geslaagde marktpromotie die ongetwijfeld zal bijdragen aan een verdere toeloop van klanten naar de markt. Gewoon omdat
er altijd wat bijzonders gebeurt en het oergezellig is. Met recht is de weekmarkt een onmisbare factor in Koopcentrum Mijdrecht.
Opgemerkt zij dat Willem van Nierop van de
bloemenstand naast Rendez Vous na ruim negen weken weer van de partij was. Hij was geholpen aan een achillespees van een van zijn
hielen en was daar weken door uit de running
geweest. Fijn dat hij er weer is en dat gaf meteen weer de nodige vrolijkheid in zijn bloemenstand. Dit tot groot genoegen van zijn vaste
klanten.
Ondernemers van de weekmarkt in Mijdrecht:
namens de prijswinnaars nogmaals hartelijk
dank voor de volle kruiwagen met boodschappen en andere artikelen. Een leuke geste die alle waardering verdient en in die context zeker
voor herhaling vatbaar is!

2e katern
Vriendjes- en vriendinnetjesdag
bij kv Atlantis heel gezellig

Vinkeveen - Zaterdag 2 juni organiseerde korfbalvereniging Atlantis een leuke, extra activiteit voor de
jongste spelers, namelijk de vriendjes- en vriendinnetjesdag. De kinderen van de Welpen, E- en F- jeugd
mochten allemaal een vriendje of
vriendinnetje meenemen naar het
Atlantis-terrein aan de Hoofdweg in
Mijdrecht om daar een leuke spelmiddag te beleven.
Met de 28 aanwezige kinderen en
de zes vrijwilligers werd het een gezellige en sportieve middag! Er werden allerlei spellen gespeeld, waaronder schieten op korven van verschillende hoogtes, lummelen, mikken op het gatenbord, estafette en
diverse tikspelletjes.
Aan het einde van de middag werd
er als afsluiting door de E- en F
jeugd en hun vrienden en vriendinnen nog een echte korfbalwedstrijd
gespeeld. Hierna gingen alle kinderen nog even op de foto en werd er
limonade gedronken in de kantine.

Jeugd UWTC rijdt Nederlands
Kampioenschap wielrennen
plaats. Een hele mooie ervaring voor
de jeugd van de UWTC.
Warnsveld
Zaterdag 9 juni was Rick van Wieringen afgereisd naar Gelderland
om de ronde van Warnsveld te rijden. Ongeveer 40 nieuwelingen aan
start. Rick kon lekker meerijden en
eindigde op een keurige 10e plaats.

Regio - Zaterdag 9 juni vertrok een
aantal jeugdrijders naar Elim, vlakbij Hoogeveen in de provincie Drenthe om het NK te rijden. Vier renners van de UWTC hadden zich geplaatst. Als eerste UWTC rijders
moesten Eric Looij en Owen Geleijn
in categorie 4 van start. Zij reden
de ‘kleine’ ronde van 1.5 kilometer. Owen kon prima mee in de kopgroep van ongeveer 30 renners, Eric
reed in een achtervolgend groepje.
In de eindsprint reed Owen naar de

13e plek, Eric 36e. Tijdens de rit van
Tristan Geleijn in categorie 3 was
het iets regenachtig. Hier was het
veld behoorlijk verbrokkeld. Tristan
finishte op een kleine 2 minuten van
de winnaar op de 33e plaats. Pas om
18.00 uur mocht Britt Buijs van start
bij de meisjes categorie 2. Zij had
veel moeite om ingeklikt in de pedalen te komen, waardoor ze als laatste weg was. Ze wist gedurende de
wedstrijd toch nog enkele meisjes
in te halen en eindigde op de 19e

Uitgeest
Met een goed vertrouwen gingen
Edwin de Graaff en Joost Springintveld 10 juni naar Uitgeest. Edwin
werd afgelopen donderdag nog
knap 11e in Rijsenhout en Joost
had vorig jaar in Uitgeest gewonnen. Op het klinkerrondje is er altijd een zware wedstrijd en dat was
vanaf begin alweer duidelijk. Vanaf de start werd er volle bak gereden en het duurde niet lang voordat er een groep van tien man weg
reed. Bij die tien zat ook Joost. Vlak
voordat het peloton moest afsprinten sprong Lars van de Vall uit de
kopgroep weg. Joost ging even later met Sander Lormans in de tegenaanval en zij reden het gat op
Lars weer dicht. En dus mochten
deze drie uitmaken wie er ging winnen. Joost won vorig jaar ook al in
Uitgeest, dus hij wist wat belangrijk
was bij het afsprinten. Wie als eerste de laatste bocht inging zou de

Seniorenteams verbeteren zich
tijdens het stratenkorfbaltoernooi

overwinning opeisen, dus herhaalde
Joost die tactiek met succes en won
voor Lars van de Vall en Sander Lormans. Edwin zat nog goed in het peloton en werd uiteindelijk 21e.
Interclub Avanti
Zondag 10 juni de interclub in Alphen aan den Rijn. Bij categorie 3-4
reed Tristan Geleijn lekker in het
peloton mee. Het peloton van 13
rijders liet het op een massasprint
aankomen. Tristan eindigde op de
13e plaats van de 16 gestarte renners. Bij categorie 5-6 stond een
groep van 24 renners aan de start.
Owen Geleijn en Leon Buijs konden
zonder problemen in het peloton
van 15 renners blijven. Tom Veraart
en Daniel Wiegmans reden in een
achtervolgende groep van 8 man.
Ook hier moest een massasprint
de uitslag bepalen. Owen 7e, Leon
8e, Tom 17e, Daniel 23e. Owen is eigenlijk nog cat 4 rijder maar zoekt
in deze streekwedstrijden iets meer
uitdaging en dat gaat hem prima af.
Bij cat 7 en nieuwelingen ook een
leuk startveld van 22 rijders. Alleen
Bart de Veer in de UWTC kleuren.
De Avanti rijders hadden blijkbaar
een strijdplan bedacht en sprongen
beurtelings weg. Uiteindelijk lukte het Marco Mook van de thuisclub ook om echt weg te komen en
hij reed met een halve baan voorsprong onbedreigd naar de overwinning. Het achtervolgende peloton van 18 renners moest in een
sprint de overige podiumplaatsen
bepalen. Bart reed naar een keurige 6e plaats.

weest. De Veenlopers zijn vorige
week bij Horangi taekwondo op bezoek geweest om de fijne kneepjes
van de zelfverdediging te leren.
Tijdens de les werd aandacht besteed aan verschillende aanvallen,
en de slimste manier om van je aanvaller af te komen. Omdat taekwon-

do de sport van de beentechnieken
is, werden ook de diverse schoptechnieken geoefend. De dag erna kwamen de taekwondoka’s van
Horangi bij de Veenlopers op bezoek. Tijdens deze hardlooples werd
aandacht besteed aan de conditie, maar er werden ook tips gegeven met betrekking tot hardloop-

Regio - Afgelopen zondag is voor
de 1e keer de BMX West Club Challenge gehouden op de thuisbaan
van de rijders van UWTC in Uithoorn. Deze wedstrijd is bedoeld
om de verenigingen van de afdeling
West uit te laten maken wie de beste vereniging is op dit moment. Aan
UWTC de eer om deze wedstrijd te
organiseren. Met vereende krachten
is er weer voor gezorgd dat er een
prima wedstrijd gereden kon worden. Zelfs de weermannen konden
niet voorkomen dat hun voorspelling toch niet uitkwam, zondag zou
een dag met regen worden. Iedereen die geweest is weet dat dat niet
zo was, de toeschouwers en medewerkers op de baan hebben genoten van een heerlijk zonnetje. Voor
de rijders in de Open Klasse werd
het op het laatst extra zwaar door
dat zelfde zonnetje.
Eerst werd de wedstrijd om de ‘beker’ verreden. 10 Verenigingen hadden deelnemers ingeschreven, niet
alle aangemelde rijders kwamen
opdagen maar inclusief de Open
Klasse haalden ze toch 327 inschrijvingen. UWTC was de vereniging
met verreweg de meeste deelnemers, zij stonden allemaal als erehaag opgesteld op de startheuvel tijdens de parade van de deelnemende verenigingen. Hierna kon
dan de wedstrijd beginnen. Na de
gebruikelijke 3 manches werden
de finaleritten gereden. In elke leeftijdsklasse zaten rijders van UWTC
in de finale. Uiteindelijk behaalden
ze 7 1e plaatsen, 5 2e plaatsen en
8 3e plaatsen. Door deze geweldige uitslagen behaalde UWTC de 1e
plaats! Deze uitslag moest natuurlijk eerst berekend worden, daarom

werd er ook een Open Klasse verreden. Ook in deze wedstrijd lieten de
UWTC-ers zich van hun beste kant
zien. In elke leeftijdsklasse reden ze
in de finale en op 1 klasse na werden er podiumplaatsen behaald.
Rijders
De rijders die ervoor gezorgd hebben dat de beker in Uithoorn terechtkwam door in de finale van de
BWCC te rijden, zijn (met hun behaalde plaats): Boys 6-; 4e Bo Versteeg, 5e Jayden Bregita, 6e Jur de
Beij. Boys 7; 2e Rens Grommel, 3e
Alec van der Mast, 4e Jessy Soede,
7e Jordi Maijenburg, 8e Daan Corts.
Boys 8; 1e Ferdi Cevahir,6e Mathieu
van Driel. Boys 9; 1e Brian Boomkens, 2e Max de Beij, 3e Melvin van
der Meer, 4e Jochem van der Wijngaard. Boys 10; 1e Izar van Vliet, 3e
Moreno Haans, 4e Dylano Haans, 5e
Svenno van Kleij, 8e Jordi den Hertog. Boys 11; 1e Bart van Bemmelen,
2e Kevin Boomkens, 3e Maarten van
der Mast, 6e Jimmy van Woerkom,
7e Flip van Walraven. Boys 12; 1e
Joey Nap, 3e Mitchell Vink, 4e Jurre
Overwater Boys 13; 7e Jordy Twaalfhoven, 8e Marc Brugman. Boys 14;
1e Arjan van Bodegraven, 4e Jaivy Lee Vink, 6e Thomas van der
Wijngaard. Boys 15-16; 3e Mats de
Bruin, 4e Roberto Blom. Boys 17+ 2e
Michael Schekkerman. Ladies 15;
3e Linda Reinders. Cruiser 16-39; 1e
Wouter Plaisant van der Wal. Cruiser 40+; 2e Olaf van der Wijngaard,
3e Evert de Jong, 4e Wim Pieterse.
Zondag 24 juni gaan de rijders naar
Heiloo voor de NHC en het weekend van 30 juni/1 juli staat er een TC
in Rijswijk op de agenda. Kijk voor
de foto’s en volledige uitslagen op
uwtc.nl/bmx.

Foto: Britt Buijs

Mijdrecht - Zaterdag 9 juni was het
weer tijd voor het jaarlijks terugkerende stratenkorfbaltoernooi bij KV
Atlantis in Mijdrecht. Ondanks de
verwachting van slecht weer waren
alle ingeschreven teams aanwezig
om er weer een sportieve en vooral
gezellige middag van te maken. Tijdens het drukbezochte toernooi deden er twee teams (KV Dakterras en
De Papa’s en de Mama’s) bestaande uit enthousiaste ouders aangevuld met een klein aantal jeugdspelers mee. De inschatting is dat de
gemiddelde leeftijd van deze twee
teams zo’n 1,5x hoger lag dan het
gemiddelde van alle andere teams...
Door een aantal blessures en zieken
misten beide teams een aantal spelers, maar dit heeft er gelukkig niet
voor gezorgd dat ze niet mee konden doen.
De resultaten die de teams hebben
weten te behalen tijdens het toernooi waren dit jaar opnieuw een
verbetering t.o.v. de voorgaande jaren. Er zijn tijdens de 7 gespeelde wedstrijden 14 doelpunten gemaakt. Twee wedstrijden zijn gewonnen, en een is geëindigd in gelijkspel. Dit was helaas net niet genoeg voor beide teams om naar de
finale door te komen. Er waren geen
kruisfinales voor een 3e en 4e plek,
waar anders mogelijk nog een kans
op was geweest voor een van de
teams.

Horangi taekwondo en atletiekvereniging
De Veenlopers versterken elkaar
Mijdrecht - Tijdens de beursvloer
van 2011, de mogelijkheid voor organisaties om deals te sluiten met
een gesloten portemonnee, hebben
Horangi taekwondo en atletiekvereniging De Veenlopers het initiatief
genomen om kennis uit te wisselen.
Wegens het succes is er zelfs een
aantal keer een uitwisseling ge-

Eerste plaats voor UWTC op
BMX West Club Challenge

techniek. De Veenlopers verzorgden
een leuke en gevarieerde training,
die gehouden werd op het zonnige industrieterrein in Mijdrecht,
waar zij hun trainingen aanbieden.
Kijk voor meer informatie over atletiekvereniging De Veenlopers op
www.veenlopers.nl, en voor Horangi
taekwondo op www.horangi.nl.

Snooker

Biljartmakers 1 promoveert
naar de eerste klasse
De Ronde Venen - Het afgelopen
snookerseizoen is zeer succesvol
verlopen voor het team Biljartmakers 1, uitkomend voor Snookervereniging De Ronde Venen uit Wilnis.
Na zes seizoenen in de 2de klasse gespeeld te hebben is het team
er dit seizoen in geslaagd om na 20
wedstrijdavonden (180 frames) als
eerste te eindigen in poule 4, regio
Utrecht en hiermee te promoveren
naar de 1ste klasse. Om deze prestatie te bereiken is 60% van de onderlinge partijen met winst afgesloten. De overige teams in de poule kwamen uit Utrecht, Vleuten en
Woerden.
Vanaf de derde ronde heeft Biljartmakers 1 onafgebroken aan kop gestaan maar ondanks dat dit anders
doet vermoeden was het allerminst
zeker dat de uiteindelijke winst ook
daadwerkelijk naar Wilnis zou gaan.
Pas een week voor de laatste speelronde was de directe concurrent
voor de titel op een onoverbrugbare afstand gezet waarna de titel en

de promotie gevierd kon worden.
Deze gezellige viering vond plaats
op de eigen locatie te Wilnis, mede
in het bijzijn van Gerard Bocxe die,
namens de hoofdsponsor Dé Biljartmakers uit Portengensebrug, de
spelers een schaal overhandigde.
Op zondag 17 juni zal er in Hilversum nog gestreden worden om het
Nederlands teamkampioenschap,
waarbij gedurende de dag een toernooi afgewerkt zal worden tegen alle 2de klasse kampioenen van de
andere poules.
Snookervereniging De Ronde Venen
is een zelfstandige vereniging met
drie eigen tafels en 23 enthousiaste snookerleden. Vanuit de vereniging komen er in totaal drie teams
uit in de door de KNBB georganiseerde regio teamcompetities. Deze
teams zijn de Biljartmakers 1, 2 en 3,
waarvan de laatste ook dit jaar kampioen is geworden en wel in de 3de
klasse. Zij promoveren hiermee naar
de 2e klasse.
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Toekomstige inrichting Groot
Mijdrecht Noord bekend
Mijdrecht - De afgelopen maanden is intensief overlegd over een
toekomst voor Groot Mijdrecht
Noord-Oost. Nu is er overeenstemming tussen het Waterschap Amstel
Gooi en Vecht, Natuurmonumenten,
de bewonersdelegatie, de gemeente De Ronde Venen en de provincie
Utrecht over het eindbeeld voor het
gebied: de Versoberde Veenribbenvariant. Minder moeras, het aanleggen van kades om het moeras,
ruimte voor particulier natuurbe-

heer en vrijwilligheid zijn de belangrijkste punten uit deze Versoberde
Veenribbenvariant. Groot Mijdrecht
Noord-West kent nu geen natuuropgave meer.
Het project Groot Mijdrecht Noord
loopt al vele jaren en heeft veel onrust in het gebied veroorzaakt. In juni 2010 was er een gedragen beeld
voor de inrichting, maar in oktober
2011 bleek dat er onvoldoende geld
beschikbaar was vanuit het Rijk om
deze plannen tot uitvoering te bren-

gen. Direct daarna zijn betrokken
partijen in gesprek gegaan over de
versobering van de plannen. Er is afgesproken dat het eindbeeld van de
inrichting wordt opgenomen in de
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, het natuurbeheerplan, het gemeentelijke bestemmingsplan en
het watergebiedsplan. Daartoe ondertekenen betrokken partijen een
intentieverklaring, waarin de maximale inspanning voor langjarige
rust in de polder wordt toegezegd.

RTV Ronde Venen nieuwe lokale
omroep in De Ronde Venen
De Ronde Venen - RosaFM/TV en
Midpoint FM&TV gaan in september 2012 samen verder in de nieuwe
organisatie RTV Ronde Venen. De
twee lokale omroepen hebben de
afgelopen maanden samengewerkt
aan het bedrijfsplan voor de nieuwe lokale publieke media-instelling.
De eerste uitzending staat gepland
voor de maand juni. Vorig jaar is een
plan van aanpak opgesteld dat moet
leiden tot een bedrijfsplan voor een
nieuwe omroep in De Ronde Venen.
Beide organisaties hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de
concretisering van een nieuwe organisatie. Onderwerpen als de invulling van de rechtspersoon, personeelszaken, activiteiten en programmamodel, financiën en techniek en huisvesting zijn nader uitgewerkt. De huisvesting blijft zoals het
is. Beide blijven in hun studio.

Formeel
Beide organisaties gaan formeel in
september definitief op in de nieuwe organisatie RTV Ronde Venen.
Voorafgaand starten de uitzendingen van de nieuwe lokale omroep
al. Als de techniek op elkaar is afgestemd, zal de eerste uitzending in
juni worden uitgezonden vanuit de
bestaande locaties en kanalen. De
nieuwe organisatie wil starten met
een nieuw bestuur. Het bestuur zal
bestaan uit een voorzitter, secretaris
en penningmeester.
Uitgangspunt is dat de leden van
het nieuwe bestuur geen verleden
hebben bij één van beide omroepen. Voor deze bestuursleden is een
profielschets opgesteld. De vacatures kunnen geraadpleegd worden
op de websites van de beide omroepen: www.rosafm.nl en www.midpointlive.nl.

Bart van Bemmelen rijdt
de WK BMX in Engeland
De Ronde Venen - Omdat Bart in
zijn klasse Nederlands kampioen is
geworden, werd hij uitgenodigd om
in Engeland aan de wereldkampioenschappen deel te nemen. Dus
vertrok hij met zijn familie naar Birmingham.
Arena N.I.A.
Woensdag trainde hij daar in de
mooie arena genaamd de N.I.A.
Het is een indoorbaan, dus dat trainen was van groot belang om aan

die baan te wennen. Op donderdag
24 mei vonden daar de jeugdwedstrijden plaats. Dus met de nodige
spanning in zijn lichaam ging Bart
er helemaal voor, hij moest daar 3
manches rijden om zich te kunnen
plaatsen. Dat ging hem goed af,
wat resulteerde dat hij in elke manche een mooie 2de plaats behaalde, zodat hij door kon naar de finales. Hij reed in de achtste finale de
1ste plaats, in de kwartfinale werd
hij 3de.

Herindeling
Als gevolg van de gemeentelijke
herindeling beschikt de gemeente
De Ronde Venen vanaf
1 januari 2011 over twee publieke
omroepen, RosaFM/TV uit voormalig gemeente Abcoude en Midpoint
FM&TV uit voormalig gemeente De
Ronde Venen. Volgens de Mediawet
kan er per gemeente maar één lokale publieke omroep een zendmachtiging krijgen. Beide omroepen hebben gezamenlijk de Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen (werknaam: RTV Ronde
Venen) opgericht met als doel deze stichting aan te wijzen als lokale media-instelling. Zodra de nieuwe organisatie operationeel is, kan
de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media adviseren RTV
Ronde Venen aan te wijzen voor de
zendmachtiging.

Atlantis D3 onverwacht kampioen
Vinkeveen - Op zaterdag 9 juni
werd de D3 van Atlantis alsnog gehuldigd! Na een spannend korfbalseizoen leek het er aanvankelijk op
dat de D3 kampioen zou worden. De
verwachting was dat het team de
kampioenswedstrijd in zijn zak zou
hebben. Maar niet was minder waar,
alles zat die avond tegen. Door zeer
slecht weer en een minder gemotiveerd team stonden de ploeg uit

Spanning
Toen brak de halve finale aan. Wat
een spanning zeg! Voor hem en zijn
supporters. Daar ging Bart, en omdat hij een slechte start had en ondanks dat hij kei hard knokte behaalde hij de 6e plaats. De eerste
vier gingen naar de grote finale.
Prima resultaat
Een beetje teleurgesteld was Bart
wel, maar als je bedenkt dat er in
zijn klasse 112 jongens meededen
uit 40 landen is dit een prima resultaat. Wij wensen Bart nog veel succes in zijn jonge fietscarrière toe.
Zijn fietsmaat Wouter Plaisant van
der Wal behaalde in zijn klasse de
kwartfinale, ook een prima plek.

Mijdrecht na de eerste helft al met 2
-1 achter, gelukkig kwamen de meiden van de D3 de tweede helft met
meer strijdlust het veld op en werd
er gescoord door onder anderen Leonie en Iris. Even was er weer hoop
op een gelijkspel, maar de wedstrijd
ging verloren met 3-2. Maar tegen
alle verwachtingen in eindigde de

wedstrijd tussen Madjoe en Kios in
een gelijkspel! Door deze verrassende uitslag zijn drie van de vier teams
bovenaan geëindigd met evenveel
punten. Atlantis D3 was dus toch
kampioen en daarom werd de ploeg
zaterdag alsnog gehuldigd. Het was
een geslaagd einde van een geslaagd seizoen!

Zomerbridgedrive tweede
ronde BV Mijdrecht boeiend
Mijdrecht - De tweede ronde van
het zomerseizoen was boeiend bij
Bridgevereniging Mijdrecht in de
Meijert aan de Dr. J. van de Haarlaan. Het was wederom een gezellige avond met 48 paren.
Uitslag
Lijn A:
1. Ben ten Brink en
Luuk Smit
2. Bep Schumacher en
Dirk Klinkhamer
3. Agnes Kroes en
Jo van Wijngaarden

60,94%
58,85%
58,33%

Lijn B:
1. Ben en Tjarda Voogel
60,68%
2. Ruud en Nel v. Oeveren 55,21%
3. Nel en Hans Leeuwerik 54,69%
Lijn C:
1. Henk en Martha de Vries 61,36%
2. Eric en Joke Schiphorst 58,36%
3. Geri Stappers en
Annemarie Pierrot
57,96%
De volgende ronde is op volgende week maandagavond 18 juni.
De zaal is om 19.00 uur open en de
aanvang is om 19.45 uur. Zowel voor
gevorderde als beginnende bridgers
met wat ervaring een leuke avond.
Tot ziens in de Meijert.

Actie voor vlinders is nodig. NU!

Adopteer een vlinder! Kijk op de website.

www.tienvoor12.nu
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Geen promotie voor het
Argon Zaterdag 2 elftal
Mijdrecht - Vol vertrouwen en uiterst gemotiveerd vertrok het 2e
zaterdag team van Argon op 9 juni met bus en vele supporters naar
het sportpark van UVV aan de Parkzichtlaan in Vleuten.
Vanaf de eerste tot en met de laatste
minuut werd alles gegeven, maar
het mocht niet zo zijn. Na een heel
goed seizoen moest Argon 2 in de
finale van de nacompetitie met 2-1
de zege laten aan Huizen 2. Door
deze uitslag gaan de reserves van
deze hoofdklasser naar de reserve hoofdklasse en zal Argon 2 het
volgend seizoen opnieuw in de reserve 1e klas moeten gaan doen.
In een meer spannende dan goede wedstrijd, die erg werd beïnvloed
door de harde wind dwars over het
(kunstgras)veld, waren er in de eerste helft weinig echte kansen te noteren. Eenmaal moest doelman Thomas de Ruiter knap redden bij een
vrije kopkans, dat de rust met 0-0
werd gehaald was dus logisch. Na
de doelwisseling startte Argon wat
sterker dan in de eerste periode en
er kwamen enkele mogelijkheden,
die echter geen treffer opleverden.
Een prima uitgevoerde counter van
Huizen leverde na een klein kwartier de openingstreffer van Huizen

op, maar al snel daarna was er een
prima combinatie tussen René Legters en Kevin Blom, die door laatstgenoemde met een schuiver tot 1-1
werd gepromoveerd. Tien minuten voor het einde wist de centrale verdediger van Huizen, met afstand de meest geroutineerde man
op het veld, na een hoekschop met
een inzet uit de draai Huizen voor
de tweede keer op voorsprong te
brengen en dit keer hield men die
voorsprong vast tot het eindsignaal,
al was Tobias Verburg in blessure-

tijd met een inzet tegen de paal heel
dicht bij de verlenging, die er echter niet kwam omdat ook René Legters in de rebound het net niet wist
te vinden. Jammer, maar gezien het
spel van de ploeg uit Huizen was
het niet onverdiend te noemen. Trainer Adri Leijgraaff, teamleider Marco Broekhuizen en alle Argon 2 spelers kunnen terugzien op een zeer
goed seizoen, dat helaas net niet de
passende afsluiting heeft gekregen.
(Foto’s sport in beeld.com)

Twintig medailles voor turners
en turnsters van Veenland
Wilnis - Zaterdag 9 juni werd in
Breukelen de jeugdrecreatiedag georganiseerd. Er deden op deze wedstrijd meer dan 400 deelnemers
mee. Het beloofde een lange dag te
worden maar dat het zo’n lange dag
werd, dat hadden ze niet verwacht.
In de eerste ronde deden voor Veenland mee Kim Fokker, Isa Schouten
en Donna Lek. Ze deden uitstekend
hun best en lieten keurige oefeningen zien maar uiteindelijk bleek Isa
3e. Donna viel net buiten de prijzen
op plaats 5e en Kim was 8e. In ronde
twee moest Tessa Groenenweg haar
wedstrijd turnen. Ze deed dit keurig maar helaas geen medaille voor
haar of toch wel bij de uitslagenlijst
blijkt dat ze geen cijfer heeft gekregen voor haar sprong op de trampoline en het zou zomaar kunnen dat
ze toch 1e is geworden. Wordt vervolgd. Emma Raave, Irene Turk, Jasmijn Dinant, Julia Schröder en Lisa
Quist turnden de sterren van de hemel. Dit bleek ook bij de prijsuitreiking. Het werd een heel podium vol
Veenland turnsters. Irene was 1e, Ju-

lia 2e, Lisa 3e en Emma en Jasmijn
4e. Uitstekend gedaan meiden! Floor
van Loon turnde in de andere baan
ook een prima wedstrijd maar viel
buiten de prijzen. Zij werd 6e. In ronde vier was het de beurt aan Amelie Verbruggen. Floortje de Haan en
Sterre van Bemmel . Voor alle drie
hun eerste echte wedstrijd en dus
best spannend. Iedereen zette zijn
beste beentje voor en dat werd beloond. Sterre en Amelie werden beiden 2e. Floortje viel buiten de prijzen zij behaalde de 7de plaats. In de
andere baan turnden Daphne Post
en Ilse Kraats. Ze turnden een goede wedstrijd. Daphne werd ondanks
een val van de balk en een onderdeel vergeten toch nog verrassend
2e. Ilse werd 11e.
Laatste
Eindelijk de laatste ronde, ze waren inmiddels weer een uur ingelopen dus het werd spannend of ze op
tijd klaar zouden zijn voor het voetbal. In deze ronde turnden de door
de Rabobank gesponsorde jongens van Veenland. Dit waren Isma-

el en David Kleintjes, Mike en Dennis Oudshoorn, Julian en Senna Wilkes, Renze,Teije en Hidde Goossens,
Eric en Kalvin de Koning, Quincy
Donkervoort, Jelle van Amerongen,
Rafaël Veldman, Ali el Yousfi. Bij
de jongens kon je echt merken dat
ze ook héééél lang hadden moeten
wachten. De concentratie was minder en ze kenden niet allemaal de
oefenstof meer uit hun hoofd en hier
en daar was het een beetje slordig.
Maar iedereen deed zijn best en dat
is toch het belangrijkste. Uiteindelijk behaalde Ali, Senna, Hidde, Mike
een zilveren medaille. Julian, Renze,
Ismaël een bronzen medaille. Maar
ook hier klopte het niet helaas. Teije blijkt 1e geworden te zijn en Mike
en Ismaël allebei 2e waardoor Quincy derde wordt. Verder werd Jelle
6e, David 5e, Eric 8e, en Kalvin 7de.
In de andere baan turnden Mayke
Boellaard, Sienna Bruin, Noë Mäkel
en Nikki Hazeleger hun wedstrijd. Ze
deden erg hun best en Sienna werd
beloond met een 4e plaats. Mayke werd 7e, Noë werd 16e, en Nikki 22e.

Sprookjeskamp bij De Vinken
Vinkeveen - Ter afsluiting van het
seizoen organiseerde korfbalvereniging De Vinken voor de tiende keer
voor de jongste jeugd een minikamp.
De kinderen bleven overnachten in
het Vinkennest onder toezicht van
o.a. coaches en trainers. De pupillen,
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, mochten in hun eigen kantine overnachten. Het thema voor dit minikamp
was sprookjes. Ook de spellen stonden in het teken van sprookjes.
Vrijdag 8 juni
Het minikamp begon op vrijdag 8
juni. Bij aankomst werd de kinderen verteld in welke kleedkamer zij
de nacht zouden gaan doorbrengen.
Nadat alle plekjes verdeeld waren,

alle luchtbedden waren opgepompt
en de laatste ouders vertrokken waren, gingen we met z’n allen eten.
Net als Hans en Grietje konden de
kinderen ook niet afblijven van alle
lekkere pannenkoeken, poffertjes en
wafels. Ook het ijs viel bij iedereen
goed in de smaak.
Nou ja slapen, daar werd net als andere jaren weinig gehoor aan gegeven. Bij zowel de oudste als de jongste kinderen werd er in de kleedkamers nog lekker gekeet en gesnoept. Toch was het tegen half twee
heerlijk rustig in het Vinkennest.
Zaterdag 9 juni
Iedereen werd om zeven uur uit hun
magische dromen gehaald. Na de

Meisjes HVM M8D1 sluiten
seizoen af met winst
Mijdrecht - Het seizoen van de
meisjes HVM M8D1 was gezellig
en zeer succesvol. Afgelopen zondag was misschien wel de zwaarste
opgave van het jaar: de traditionele
wedstrijd tegen de ouders.
De meiden waren behendiger en
sneller, de ouders moesten het

vooral hebben van werklust die zeker in de eerste helft nog in ruime
mate aanwezig was.
Een achterstand bij rust van 3-5
werd door de meiden knap omgebogen tot een eindstand van 7-6.
Het gesputter over een partijdige
scheidsrechter verstomde al snel tij-

ochtendgymnastiek was het tijd om
te ontbijten. Zoals andere jaren was
het dit jaar ook weer lekker rustig
aan het ontbijt: heeft het late slapen
toch nog voordelen! Na het ontbijt
gingen de kinderen in groepjes over
het veld voor een heuse sprookjes-vossenjacht. Nadat alle sprookjesfiguren gevonden waren en de
sprookjesspelletjes gespeeld waren
lieten de kinderen het verdiende ijsje zich goed smaken.
Inmiddels waren de eerste ouders,
die heimwee hadden gekregen naar
hun kinderen, gearriveerd. En zo
kwam ook aan het tiende zeer geslaagde Sprookjesachtige Minikamp
2012 helaas een einde.

Interne Jeugdcompetitie
van TVM supergeslaagd
Mijdrecht - De afgelopen dinsdagmiddagen hebben vijfentwintig
jeugdleden van Tennis Vereniging
Mijdrecht (TVM) flink wat ballen het
net over weten te spelen! De interne competitie is bedoeld voor jonge
tennissers die nog geen of weinig
wedstrijdervaring hebben. Op een
plezierige en ongedwongen manier
oefenden de kinderen met tennissen, serveren, punten tellen en van
helft wisselen.
Sommige -soms heel jonge- kinderen hadden pas enkele tennislessen gehad voordat deze competitie
begon. De jonge tennissers speel-

den elke dinsdagmiddag twee à drie
wedstrijdjes, met wisselende partners en tegenstanders. Afhankelijk van leeftijd en ervaring speelden de kinderen op de minibaan, op
driekwart of op heel veld. Natuurlijk
werden de standen genoteerd. De
vierde middag werd gezamenlijk afgesloten, met een heerlijke medaille
en een mooie foto voor alle deelnemers. Dankzij het sportieve gedrag
van de kinderen en hun heel betrokken (groot-)ouders, de limonade en
de meestal prima weersomstandigheden kijken ze terug op een heel
geslaagde competitie!

dens de heerlijke lunch die na de
wedstrijd genuttigd werd in een
heerlijk zonnetje.
Een aantal ouders kon het verlies
slecht verdragen en zij hebben zich
spontaan aangemeld voor het volgen van hockeytraining bij de Trimmers.
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Bowlingteam van Henk
Rass ‘strikes again’

Succes voor GVM’79 acrogymnasten
Mijdrecht - Afgelopen week stond
in het teken van de demo’s bij
GVM’79 afdeling acrogym. Het project ‘kies voor hart en sport’-Acrogym liep donderdag af en de deelnemers hadden samen met de huidige acrogymnasten een leuke demo ingestudeerd. Om 17.00 uur
kwamen de ouders de zaal binnen
en namen plaats op de geïmproviceerde tribune. De deelnemers van
het KVHeS-project deden erg goed
hun best en kregen dan ook een

daverend applaus. Ook werden er 3
oefeningen van de wedstrijdteams
van GVM’79 geshowd, ook hier reageerde het publiek enthousiast op.
Dit bewijst maar weer dat acrogym
een mooie sport is, waar veel mensen van kunnen genieten.

Tijdens de demowedstrijd spatten
de vonken er vanaf en werden de
toeschouwers meegenomen in de
zwoele, sexy blikken van de meiden. Ook de acro-elementen, die de
demo moest bevatten, werden erg
goed uitgevoerd.

Ook de wedstrijdgroep had dit jaar
een demo ingestudeerd. Op de jaarlijkse demowedstrijd, die afgelopen
weekend werd gehouden, werd deze Jazz/Acrogym demo opgevoerd.

De jury had een zware taak aan het
beoordelen van de 11 demo’s die
werden gegeven. GVM’79 mocht
uiteindelijk de 4e plek in beslag nemen. Een geweldige prestatie!!

Volleybaljeugd van Atalante
sluit het seizoen af

Jeugdkamp tennisvereniging
De Ronde Vener heel gezellig
Mijdrecht - Het begon zaterdag
9 juni om 16.00 uur. 35 Jeugdleden hadden zich opgegeven. Iedereen kwam bepakt en bezakt aan met
zijn/haar ouders. Na alle spullen een
plekje te hebben gegeven kon het
feest beginnen. Iedereen ging gezellig de baan op om te tennissen, terwijl alles in orde werd gemaakt voor
de barbecue. Ze hebben lekker met
zijn allen gegeten. Daarna hebben ze
zich klaargemaakt voor de wedstrijd

Nederland-Denemarken. Deze hebben ze met zijn allen gekeken op een
grote tv, die beschikbaar was gesteld
door Koeleman Electra uit Mijdrecht.
Na de wedstrijd werd weer even getennist. Na 2 rondes heeft de jeugd
nog wat andere tennisspelletjes gedaan, zoals blind tennissen, puntentennis en ‘around the court’. Daarna kon de disco beginnen. Ze hebben lekker gefeest en meegezongen
met de microfoon. Het was tot laat in

de avond erg gezellig. Zoals elk jaar
komt er niet heel veel van slapen terecht, dus ook dit jaar was dit zo.
Wakker
Om 07.45 uur werden de kinderen
weer wakker gemaakt met lekkere, harde muziek. Toen iedereen er
eindelijk uit was en de slaapspullen weer aan de kant waren gezet,
konden ze gaan ontbijten. Het ontbijt was heerlijk en verzorgd door

Mijdrecht - Ook voor de twaalf
teams in de bedrijvenleague zit
het bowlingseizoen er weer op. Elf
speelrondes zijn afgewerkt. Wederom, net als vorig jaar, eiste het team
van Henk Rass de zevende plaats
voor zich op en toonde zich daarmee een stabiele middenmoter. Al
met al een knappe prestatie omdat het team dit jaar met nogal wat
blessures kampte. Het viertal van
Stoffeerderij Henk Rass bestaat uit
Dorine Hofmeester, Dirk van Nieuwkerk, Ramon van Goor en Bert Vrinzen. Gelukkig waren de vaste invallers bereid om bij te springen. Dat
deed Ab van Goor maar liefst vijf
van de elf speelavonden, en ‘good
old’ Rob de Jong vier avonden. Zonder hun talloze strikes en spares
zouden de spelers van Henk Rass
beduidend lager geëindigd zijn.
Ook dit seizoen weer is er gewerkt
aan de persoonlijke records. Ab van
Goor wist met zijn hoogste gamescore van maar liefst 225 net zijn
zoon Ramon, met een score van
222, af te troeven. De topscore van
Dirk van Nieuwkerk binnen de bedrijvenleague was 177, net een puntje meer dan die van Bert Vrinzen die
ergens in het najaar van 2011 met
een score 176 een jubelavond beleefde. Rob de Jong bleef deze heren de baas met een topscore van
213 punten. En hoe tevreden Dirk
en Bert misschien ook mogen zijn,
Dorien bleef hen met een score van
179 net de baas. De bedrijvenleague
werd ook dit jaar traditiegetrouw af-

Vinkeveen - Terwijl de senioren
nog volop bezig zijn met het 2 tegen 2 toernooi op de dinsdagen
zat het seizoen voor de jeugd van
Atalante er al op. Op 7 juni sloten
de aspiranten het seizoen af in de
avontuurfabriek in Loosdrecht. Ondanks dat het een kleinere groep
was, slechts 14 aspiranten, was het
erg gezellig. Als eerste in een donker hol lasergamen, waarbij de meiden soms meer gilden dan schoten
en vooral de jongens serieuzer waren en veel punten scoorden. Na het
laserwerk, dat eigenlijk te snel voorbijging, hebben de groep en begeleiders gebeacht; vier tegen vier. Na
een uur kwam hier ook een einde
aan en zette Atalante een punt achter dit aspirantenseizoen. Op 9 juni
ging de mini-afdeling erop uit. Hier
ging bijna iedereen mee naar ‘Europa’s grootste speeltuin’. Met een
groep van 50 deelnemers (kinderen
en begeleiders) kwamen ze als eerste binnen bij het Linnaeushof. Het
weer was helaas iets minder dan
verwacht, maar het was droog en
het deerde de kinderen niet. Moe
en voldaan hebben zij ook het seizoen in deze speeltuin afgesloten.
En weer op tijd terug voor het Nederlands elftal, waar iedereen die
zaterdag eigenlijk op iets meer had
gehoopt

gesloten met een 9-strike toernooi.
Bij de start van de slotavond kregen
de bowlers de trieste mededeling te
horen dat een paar dagen eerder
Theo Waaijman van het team van
Adfiza was overleden. Theo Waaijman was de oprichter en drijvende kracht achter het adviesbureau
Adfiza. Wel al geplaagd door ziekte kwam het overlijden toch nog onverwacht. Eerder in dit seizoen had
Theo nog gebowld met zijn team en
daarmee zijn bijdrage geleverd aan
de eclatante overwinning van Adfiza. Ook dit jaar weer gingen zij
met de mooiste beker naar huis.

Met maar liefst twaalf punten voorsprong op nummer twee Johnson
Wax II toonde Adfiza zich een klasse
apart. De minuut stilte aan het begin van de slotavond vulde Bowling
Mijdrecht tot in alle hoeken en gaten. En dat maakte het extra indrukwekkend. Toch lukte het de mensen
van Bowling Mijdrecht om er wel
een feestelijke avond van te maken. De stilte werd verdrongen door
swingende muziek, die nog indringender werd gemaakt door de gedempte discoverlichting en door de
vermakelijke videoclips van tig jaren
geleden.

HVM sluit af met winst
Mijdrecht - De laatste competitiewedstrijd van het seizoen eindigde zondag met een 3-0 overwinning voor HVM. Dit gaf een extra
feestelijk tintje aan de viering van
het 35-jarig bestaan van de club.
Heerhugowaard, de tegenstander,
is een team met een goede aanval. De Noord-Hollanders bewezen
dat in deze wedstrijd. De uitblinkende keeper Redmar Stienstra moest
regelmatig diep in zijn kunnen tasten om doelpunten te voorkomen. Al
in de 12e minuut voorkwam hij een
achterstand voor HVM, na een uitbraak van Heerhugowaard. De wedstrijd ging, met goed spel van beide kanten, gelijk op. Pas in de 17e
minuut werd de eerste strafcorner
gegeven, aan Mijdrecht. Deze werd
gekeerd door de eveneens uitblinkende keeper van Heerhugowaard.
Na bijna een half uur kreeg Heerhugowaard drie strafcorners op rij,
maar de Mijdrechtse verdediging
wist die onschadelijk te maken. Vier
minuten voor rust was de Heerhugowaardse keeper kansloos bij de
tweede Mijdrechtse strafcorner, die
Tom Günther onhoudbaar in de bovenhoek pushte. 1-0 was de rust-

stand. Na rust bleef de gelijkmaker lang in de lucht hangen, mede doordat de HVM-aanval enkele
goede kansen gekeerd zag. Zeven
minuten voor het einde werd de uitgelopen Stienstra gepasseerd, maar
Christian Kievits wist met een spectaculaire zweefduik de bal nog net
naast te werken. Nauwelijks een minuut later belandde aan de andere
kant een inzet van Romar Nijhuis op
de paal. Vier minten voor tijd viel de
beslissing: bij een Mijdrechtse strafcorner wist de keeper de sleeppush
van Tom Günther nog te keren, maar
de bal kwam via een omweg terug
bij Günther, die de 2-0 op het bord
bracht. Twee minuten later bepaalde
Thom Fokker de eindstand op 3-0.
HVM is vijfde geworden in de competitie. De Mijdrechtse hockeyers
wonnen 14 van de 22 wedstrijden
en verloren er 6. Het doelsaldo is
95-45. Purmerend werd kampioen,
door in de laatste wedstrijd Zwaluwen te verslaan. Purmerend is het
enige team in de competitie waartegen HVM geen enkel wedstrijdpunt
haalde. De Mijdrechters kunnen
met vertrouwen het volgend seizoen
tegemoet zien.

een sponsor. Na het ontbijt zijn de
kinderen in vier groepen verdeeld
en hebben ze een leuke fotospeurtocht gedaan. Aan de hand van foto’s moest er een route gelopen worden. Tussendoor moesten de kinderen ook nog allemaal vragen beantwoorden. Het hele weekend konden
zij punten vergaren. Na alle scores
bij elkaar opgeteld te hebben waren er twee winnaars. Bij de meisjes was dit Kirsten en bij de jongens
Jimboy. Zij kregen een mooie rugzak
als prijs. Na deze prijsuitreiking was
het einde van het weekend alweer in
zicht. Alle kinderen kregen nog een
verrassingstas met daarin allemaal
leuke dingen, waaronder een oranje toeter.

Theo Kuylenburg wint Saint
Homme en Hans Half Bourges
Regio - Het afgelopen weekend
werden er weer twee vluchten gevlogen door de duiven van de duivenliefhebbers uit de regio. De laatste Vitesse vlucht werd gelost op
de nieuwe losplaats in het Belgische St. Homme en ging over een
afstand van gemiddeld 216 km. Deze vlucht werd gewonnen door Theo
Kuylenburg uit Amstelhoek. Zijn
duif maakte een snelheid van ongeveer 120 km p/uur. Dat was zeer
hoog maar met een harde rugwind
behalen de duiven deze snelheden
makkelijk. Tweede werd Peter Bosse uit Uithoorn en derde werd Ton
Duivenvoorde uit De Hoef die tevens Vitesse Kampioen werd. Tweede in deze competitie werd Comb.
Snoek/Govers en derde Theo Kuylenburg. De duif van Theo eindig-

de in Rayon F als 3 van 1700 duiven. Over heel Noord-Holland werd
hij 11 van 8567 duiven; een beste
prestatie van de duif van Theo. Rob
van de Wal uit Mijdrecht eindigde
als eerste in de B Poule. De andere
vlucht was de derde dagfondvlucht.
Deze werd gewonnen door Hans
Half eveneens uit Amstelhoek. Zijn
kras duivinnetje werd om 07.00 uur
gelost in het Franse Bourges om een
afstand van 599 km. te overbruggen. Dit deed ze met gemak want
het diertje kwam zeer fris en fit aan
en landde om 13.01 uur bij Hans op
zijn hok. Zij had bijna 100 km. p/uur
gevlogen. Met deze prestatie werd
ze 21 in Rayon F van 1111 duiven
en over heel Noord-Holland Zuid
65 van 5279 duiven. Tweede op deze vlucht werd Hennie Pothuizen uit

Vinkeveen en derde Peter Bosse uit
Uithoorn. Leo v.d. Sluis uit Uithoorn
werd eerste in de B-poule.
Saint Homme
Theo Kuylenburg – Amstelhoek
Peter Bosse – Uithoorn
Ton Duivenoorde – De Hoef
Snoek / Govers – De Kwakel
Rob v.d. Wal – Mijdrecht
Ron den Boer – Uithoorn
Hans Half – Amstelhoek
Cor v. Bemmelen – De Hoef
Hennie Pothuizen – Vinkeveen
Verweij / Castricum – Mijdrecht
Bourges
Hans Half – Amstelhoek
Hennie Pothuizen – Vinkeveen
Peter Bosse – Uithoorn
Wim Wijfje – De Kwakel
Leo v.d. Sluis – Uithoorn
Ron den Boer – Uithoorn
Harry Hendriks – Vinkeveen
Piet v. Schaik – Uithoorn
Martin Bosse – Uithoorn
Martin v.d. Hoort - Uithoorn
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Argon A2-mannen promoveren
naar de derde divisie
Mijdrecht - Zaterdag 2 juni is Argon A2 gepromoveerd naar de 3e
divisie door in de finale van de nacompetitie Legmeervogels A1 te
verslaan met 2-1. De wedstrijd werd
gespeeld op het sportpark van vv
Kockengen. Door deze overwinning
maakt de A2 het verloren terrein
binnen het jaar weer goed.

Halve finale
Het pinksterweekend stond in het
teken van de dubbele ontmoeting
met Jodan Boys A1. In de competitie wonnen beide teams met 0-1.
Het leek op voorhand dus een spannende ontmoeting te worden. In het
eerste duel in Gouda had Argon in
de eerste 65 minuten weinig in te

brengen. Het kwam net voor rust
op een 1-0 achterstand. In de laatste fase van de wedstrijd zat de 1-1
er in, maar uiteindelijk kwam het
goed weg met 1-0. Twee dagen later stond de 2e wedstrijd op het programma in Mijdrecht. Het werd een
spannende slijtageslag. Al vroeg
kwam Argon op voorsprong, waar-

door de ploegen weer in evenwicht waren. Beide ploegen speelden goed georganiseerd. Er waren
dan ook weinig kansen, maar volop
spanning en strijd. Toen iedereen
zich verzoend had met een verlenging zette Jesse van Nieuwkerk nog
één keer aan, kwam het strafschopgebied in en schoot knap bij de eerste paal binnen. Dit betekende een
finaleplek voor de A2.
Finale
De finale moest op neutraal terrein
gespeeld worden. Aangezien de tegenstander Legmeervogels was kon
er in de buurt gespeeld worden.

Leerlingen VeenLanden College
enthousiast over kanopolo
Vinkeveen - Ook dit jaar heeft de
kanovereniging De Ronde Venen
als keuzepakket aangeboden om
de leerlingen te laten kanopoloën
tijdens de watersportdag van het
VeenLanden College.
Op drie middagen is daar gebruik
van gemaakt. In totaal hebben 15
leerlingen kennis kunnen maken
met deze tak van het kanovaren.
De club is vooral beperkt in het beschikbare materiaal. Het voordeel
van de kleine groepen is dat iedereen veel aandacht kan krijgen en
ook het overzicht bij onverwachte
zwempartijen is zo goed geregeld.
Want niet iedereen wist het droog
te houden. De animo was zo groot
dat er een behoorlijke groep leerlingen teleurgesteld moest worden.
Degenen die wel mochten varen deden dat met veel lol en plezier. Eerst
nog wat schuchter, maar later met
meer bravour. De hele middag in

zo’n wankele kajak blijven zitten viel
niet mee. Zeker als er ook nog oefeningen moeten worden gedaan en
er op een doel geschoten moet worden. Niet iedereen is dit ook gelukt
met verschillende zwempartijen tot
gevolg. Het mocht de pret niet drukken en iedereen heeft een leuke
middag gehad. Andere spelers hadden minder moeite met het spelletje
en waren talentvol.
Het kanopolo is nog een jonge onbekende sport in Nederland maar
wordt langzaam bekender en door
deze activiteit is het polo onder de
aandacht gebracht van de jongeren
in De Ronde Venen. Jongeren die
een keer mee willen trainen zijn van
harte welkom bij de club. Dit geldt
zeker voor de leerlingen die vanwege de grote belangstelling niet konden varen. Kom gewoon een keer
langs om mee te varen!

Arie van Vliet kampioen
van de Merel/Heerenlux
Vinkeveen - Arie van Vliet is de
nieuwe biljartkampioen van biljartclub de Merel/Heerenlux, uit Vinkeveen van het seizoen 2011/2012.
Arie, het hele seizoen al goed in
vorm, gaf zijn achtervolgers het nakijken in de laatste ronden en was
onbereikbaar geworden voor de tegenstanders.
Tijdens het seizoenslotfeest was er
tevens de prijsuitreiking in clubhuis Café de Merel, door de voorzitter Walter van Kouwen. Arie werd
gehuldigd en hij mag zich een jaar
lang kampioen noemen van biljartclub de Merel/Heerenlux. Tweede werd Hans Levy op ruime achterstand van Arie. No 3 is de kampioen van de voorgaande twee jaar
Gijs Rijneveld geworden, een paar
weken op kop gestaan, maar kon de
druk op het laatst niet meer aan en
werd derde. De kortste partij speelde Hans Levy in 9 beurten. De hoogste serie van het seizoen ging naar
Dorus v.d. Meer met een serie van

86 caramboles en een prima 62 procent score van zijn te maken caramboles. De prijzen werden uitgereikt
door de voorzitter van biljartclub de
Merel Walter van Kouwen die iedereen bedankte voor het gezellige en
sportieve verloop van de competitie.
Tevens werden de sponsors, Heerenlux verven, restaurant de Veensteker, jachtwerf van Vliet, elektrotechnischbedrijf van Vliet, signaalservice Wim Roest en Metaal
Mijdrecht bedankt door de voorzitter. Bloemen waren er voor het bestuur Het feest duurde nog tot in
de kleine uurtjes en was uitstekend
verzorgd door het team van Café de
Merel. Al met al weer een geslaagd
seizoen van biljartclub de Merel. Biljartclub de Merel kan nog enkele leden gebruiken voor de onderlinge
competitie, de clubavond is op dinsdag, aanvang 20.00 uur in hun clubhuis Café Biljart de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel. 0297-263562 of
0297–264159. Schroomt u niet, stap
binnen en speel mee!

Het werd een spannende finale met
veel zenuwen en weinig kansen.
De ploegen hielden elkaar in evenwicht. Legmeervogels had meer
balbezit, maar Argon was gevaarlijker. Net voor rust bracht Menno met
een ziedende volley Argon op 1-0.
Na de rust leek Argon op weg naar
de beslissing, maar uit het niets
kwam Legmeervogels op 1-1. Even
later had het zelfs op voorsprong
kunnen komen, maar de bal werd
voor de lijn weggekopt. Een kwartier voor tijd zette Rechad met een
schitterende bal Jesse oog in oog
met de keeper van Legmeervogels.
Zoals eerder deze nacompetitie
faalde van Nieuwkerk niet en bracht
Argon wederom op voorsprong. In
de spannende slotfase gebeurde
niet veel meer. Het was wachten op
het laatste fluitsignaal van de uitstekend leidende scheidsrechter.
Na het laatste fluitsignaal konden
spelers, begeleiding en supporters
eindelijk opgelucht ademhalen en

feest vieren. Volgens Kockengense
traditie werd er een frisse duik genomen in de Heicop.
Knappe prestatie
Het winnen van de nacompetitie is een knappe prestatie van de
A2. In de winterstop leek het team
kampioen met een voorsprong van
11 verliespunten. Vervolgens werden zes wedstrijden op rij verloren
en gaf niemand meer een cent voor
het team in de nacompetitie. Echter
in de laatste fase van de competitie was al enig herstel zichtbaar. Zo
mocht trainer Patrick Hilhorst feest
vieren in zijn eigen Kockengen en
keert hij na een jaar terug in de 3e
divisie. Spelers en begeleiding willen vv Kockengen bedanken voor de
prima ontvangst. Daarnaast wil het
alle ouders en supporters bedanken
voor de steun. Het was heel bijzonder en krankzinnig seizoen!
(Foto’s sport in beeld.com)

Vierde plaats voor Veenland
turnster Kimberly Bouman

Janno en Rudy sterkste
schuttersduo De Vinken
Vinkeveen - Ook dit jaar werd het
korfbalseizoen bij K.V. De Vinken
traditiegetrouw afgesloten met het
schutterstoernooi. Over twee avonden verspreid streden 22 duo’s
voor de schutterstitel 2012. Vorig
jaar gingen Stefan Gijsen en Rutger Woud er met de titel vandoor.
Helaas waren zij dit jaar niet aanwezig waardoor er geen titelverdedigers waren. Hierdoor stond de titelstrijd geheel open en waren het
Janno van de Plas en Rudy Oussoren die hiervan wisten te profiteren
door er voor de vijfde keer met de titel vandoor te gaan.
Op maandag- en woensdagavond 4
en 6 juni vond het schutterstoernooi
plaats. Maandag was het weer koud
en stond er een venijnig windje over
het veld wat menig schot deed afdwalen. Woensdag daarentegen
was het weer super; zonnig en geen
wind. Uit alle teams uit de competitie waren mensen vertegenwoordigd; mensen uit de selectie, nietspelende leden, oud-leden en zelfs
een speler van hun buurvereniging
in Mijdrecht.

Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi moest
ieder duo tegen ieder ander duo
schutteren. Bij het schutteren wordt
er over een afstand van zes meter tegen elkaar geschoten, waarbij
doorloopballen niet zijn toegestaan.
Een wedstrijd is afgelopen wanneer
één van beide duo’s één keer tot de
tien doelpunten is gekomen. Het
duo dat begon, moest het andere
duo nog een extra kans geven. Hierdoor waren ook gelijke spelen mogelijk. Dit kwam gedurende het hele
toernooi zeven keer voor.
Competitie
Vanaf de eerste avond namen Janno en Rudy al de leiding. Ze werden nauw gevolgd door vele andere duo’s. Dus was er nog niets beslist na de eerste avond. De tweede avond zou bepalend worden voor
welk duo er met de titel vandoor zou
gaan. Maar Janno en Rudy verloren
de minste wedstrijden en speelden
één keer gelijk, waardoor zij er voor
de vijfde keer met de titel vandoor
gingen.

Dertigste Rabo Open
Jeugdtoernooi bij TVM
Mijdrecht - Op dit moment wordt
er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het 30e Rabo Open
Jeugdtoernooi bij Tennis Vereniging
Mijdrecht (www.tvm-mijdrecht.nl)
dat tijdens de zomervakantie van
13 tot en met 19 augustus gespeeld
wordt. Het toernooi staat in de ruime omgeving bekend als een sportief maar ook als een gezellig toernooi. Er worden hoge tennisprestaties geleverd aangezien het een
1-ster toernooi (JRT*) betreft. TVM
biedt kinderen van alle leeftijden de
mogelijkheid om mee te spelen. Er
kan namelijk in de rubrieken t/m 8,
t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 ingeschreven worden. Door de JRT*kwalificatie van het toernooi wordt
er in de rubrieken Jongens en Meisjes Enkel en Dubbel t/m 12 en t/m
14 gespeeld voor jeugdranglijstpunten. Naast alle sportiviteit en ge-

zelligheid op de banen, organiseert
TVM vele activiteiten voor de aanwezige jeugd. Hierbij kan er gedacht
worden aan levend stratego, luchtkussens, speurtocht, BBQ, round the
court, knock-out-show en een bonte avond. De activiteiten staan in het
teken van een thema, dat tot het begin van de week altijd geheim blijft.
Met de activiteiten is er ‘casinogeld’
te verdienen. Op zaterdag is de casino-avond en kan er gespeeld worden met het verdiende geld. Aan het
eind van het casino worden er loten
verkocht voor de loterij van zondag.
Deze mix van tennis en activiteiten maakt het toernooi zo uniek en
bekend in de regio! Tot 31 juli aanstaande kunnen alle junior-tennissers zich nog opgeven voor het 30ste
Rabo Open Jeugd Toernooi TVM via
www.tvm-mijdrecht.nl
of
via
www.toernooiklapper.nl

De Ronde Venen - Zaterdag turnden drie meisjes van Veenland mee
in de regiofinale divisie 6.
Als eerste mocht Kimberly Bouman.
Ze begon op balk met een keurige
oefening wat haar een vierde plaats
opleverde na een toestel. Daarna
op naar vloer. Helaas na de handstand spagaat haperde ze en wist
ze niet meer wat ze moest doen. Na
een aanwijzing wist ze het gelukkig
weer en maakte ze haar oefening
keurig af. Helaas was ze hierdoor
wel naar de 16de plaats gezakt. Op
naar sprong. Daar liet ze een mooie
strakke overslag zien. Ze steeg weer
naar de tiende plaats. Dan op naar
brug. Gelukkig valt er niets meer te
merken van haar angst na de val en
liet ze weer een ouderwetse strakke
brugoefening zien. Uiteindelijk was
men heel verbaasd dat ze op een
hele mooie vierde plaats net naast
het podium mocht plaatsnemen.
Tweede
Als tweede was Floor Kouwenberg
aan de beurt. Floor begon met vloer
met een oefening waar niet zo veel
op aan te merken was. Op naar
sprong. Ook hier een overslag met
rechte benen dit keer. Op brug viel
ze helaas met ophurken eraf wat
haar gelijk een punt kost. Op naar
de balk! Helaas bleek later dat de jury wel erg streng was en haar handstand niet heeft geteld waardoor ze
gelijk 2 eisen mist en dat is een punt

en ook haar halve draaisprong is
niet geteld dus nog een 0,5 punt. Ja
,en dan gaat het hard. Uiteindelijk is
Floor 23ste geworden.
Laatste
In de laatste ronde was het de beurt
aan Muriël Coppens. Zij moest beginnen op sprong. Met inturnen lukte het totaal niet maar tot ieders verbazing sprong ze met de wedstrijd
een mooie overslag. Een goed begin dus op naar de brug. Ze begon met heel mooie zwaaien maar
helaas zaten haar voeten met opspreiden niet tegen de legger maar
de jury was coulant dit keer en telde de afsprong toch. Op de balk
moest Muriël het rustig doen want
ze wil nog wel eens te snel willen.
Maar ook dit keer vergat ze zodra
ze op de balk stond en ze deed de
loopsprong zo snel dat ze er gelijk
af viel. Ook de rest van de oefening
ging in een sneltreinvaart maar ze
bleef wel op de balk. Op vloer deed
ze het rustiger aan en dat was ook
aan het cijfer te zien: de 10de plaats
op vloer. Uiteindelijk behaalde ze de
27ste plaats. Lijkt je het leuk om zelf
ook te turnen, kijk dan op de website www.veenland.nl voor de tijden
en kom gerust eens meedoen. Voor
de selectie rest nu nog één wedstrijd: de toestelfinales. De beste 6
of 8 turnsters van het rayon strijden
dan om de medailles. Deze wedstrijd is op 23 juni in Breukelen.
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Hassing Rioolservice BV op nieuwe locatie in Vinkeveen
‘We herstellen het defect direct en niet volgende week’

Vinkeveen - Sinds 14 mei jl. is Hassing Rioolservice
BV gevestigd aan de Uitweg 25A in Vinkeveen, op
het terrein waar ooit Schuurman Blokhutten zijn
domicilie had. Vele jaren heeft Hassing samen
met Scheenaart onder één dak gewerkt vanaf
het Molenland in Mijdrecht. Dat was ook te zien
aan de naamgeving op de werkwagens. Behalve
werkzaamheden op het gebied van riolering
behoorde daarbij onder meer ook (professioneel)
straatwerk. Hassing deed voornamelijk de
rioolservice, Scheenaart het straatwerk. Rik Hassing
(48) en zijn echtgenote Joyce vonden het echter
stilaan tijd worden het rioolservicegedeelte onder
eigen naam te gaan voortzetten. Dat heeft uiteindelijk
in september vorig jaar zijn beslag gekregen door
aankoop van het terrein van Schuurman Blokhutten
als nieuwe vestiging. Vervolgens moest er het
nodige verbouwd worden aan de opstallen om er
een ruim kantoor en een kantine in kwijt te kunnen.
Ook werden de verschillende werkplaatsen en
opstelunits voor werkauto’s opnieuw ingericht
en plaatsen voor magazijnopslag gecreëerd. Al
met al meet het terrein iets minder dan 2 hectare.
Tevens werd de bedrijfsnaam op de werkwagens
aangepast.
Hassing Rioolservice BV is, zoals de naam al weergeeft, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van
ontstoppen van afvoeren en afvoerbuizen op nagenoeg elk denkbare locatie. Hassing zet hiervoor
speciale apparatuur in, meestal ingebouwd in werken afzuigwagens, aanhangers met slangen, (hogedruk)pompen en een grote hoeveelheid (schoon)
spoelwater aan boord. Helemaal selfsupported dus.
Maar ook als het gaat om reparaties en vernieuwen
van riolering, rookdetectie, inspectie van een (riool)
buizenstelsel met speciale camera’s, drainage van
terreinen, inclusief pompen om op een perceel of
binnen de kruipruimte van een woning overtollig
water weg te pompen, het aanleggen van complete
(pers)rioleringen, opvangputten en kolken, afzuigen

van vetvangputten, het graven van sleuven, bijbehorend grondverzet en wat er nog meer bij komt kijken, behoren tot de expertise van dit bij uitstek Rondeveense bedrijf. Tevens spoedklussen bij zowel bedrijven als particulieren teneinde verstoppingen in
de afvoeren van bijvoorbeeld badkamer, keuken of
toilet op te lossen. Kortom, voor al deze werkzaamheden en/of calamiteiten bent u aan het juiste adres
bij Hassing Rioolservice BV (0297-284624).
Niet wachten, maken!
“In de achterliggende jaren is er heel veel onderhoud in De Ronde Venen aan de riolering uitgevoerd en zijn er veel huizen vooral in het buitengebied en woonarken op de riolering aangesloten.
Dat zijn meestal kleinschalige projecten. Het verwijderen van verstoppingen en het schoonhouden
van het riool vragen om gespecialiseerde benadering van het probleem en de uitvoering daarvan. Dat
geldt ook voor de inspecties van de rioolbuizen van
binnen uit met behulp van geavanceerde apparatuur, zoals camera’s”, legt Rik uit. “Als er iets stuk
of verstopt is willen de mensen dat het meteen gemaakt wordt en niet volgende week. Wij beschikken
over de nodige reparatiewagens, afzuigwagens en
spuitwagens waarmee wij het probleem te lijf gaan.
Toen ik met dit werk begon was alles nog kleinschalig. Nu is ons bedrijf gegroeid en vandaag de dag
hebben we nog steeds niet te klagen, ook al is het
werk vanwege de recessie wat minder. Wij hebben
een breed servicepakket, dat zich zelfs tot in het
weekend uitstrekt. Onze klanten bevinden zich niet
alleen in De Ronde Venen, maar ook buiten de regio, waaronder Amsterdam. Wie een verstopping in
een afvoerbuis constateert doet er verstandig aan
ons te bellen. We komen direct en lossen het probleem op.” Aldus Rik die naast zijn echtgenote ook
nog een beroep kan doen op acht gespecialiseerde
medewerkers. Meer weten? Bezoek dan de website:
www.hassingrioolservice.nl.
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Het barbecueseizoen

IS GEOPEND!
Heerlijk proeven
en gezellig
‘onder ons’ bij
keurslager
Gert Stronkhorst
Uithoorn - Oorspronkelijk stond de opening van het barbecueseizoen bij keurslager Gert Stronkhorst gepland op
donderdag 10 mei jl. Maar toen gooide het gedoe rond
de Schanskerk roet in het eten. Het winkelcentrum Amstelplein werd gesloten en de door Gert Stronkhorst zorgvuldig voorbereide avond voor wat ‘zijn opening van het
barbecueseizoen’ moest zijn, werd helaas afgeblazen. Nagenoeg precies een maand later organiseerde hij het alsnog. Op donderdagavond 7 juni konden talloze liefhebbers van het ‘barbecue koken’ geheel vrijblijvend hun hart
ophalen bij de inloopwinkel van de keurslager. Zijn klanten genoten van 19.00 tot 22.00 uur van een complete
barbecue-instuif als aanzet voor de opening van het barbecueseizoen zomer 2012. Dat er veel barbecue liefhebbers zijn bewees de grote belangstelling die er was voor
deze avond. Het was doorlopend gezellig druk. Niet zo
vreemd als men bedenkt dat het mooie weer op Koninginnedag, Hemelvaartsdag en de pinksterdagen, al veel
mensen had doen besluiten de barbecue weer te voorschijn te halen en daar heerlijke hapjes op klaar te maken.
Die waren Gert Stronkhorst dus al een stapje voor!
Zien en proeven
Er was die donderdagavond veel te zien en vooral te proeven op het gebied van barbecueën. Daar had Gert wel
voor gezorgd. Zo gaven naast zijn eigen inbreng nagenoeg al zijn (vaste) leveranciers acte de présence met een
presentatie van hun apparatuur en een uiteenlopend assortiment producten. Gert Stronkhorst zelf liet als keurslager zien wat er allemaal mogelijk is met vlees en vis voor
de barbecue en het uitgebreide assortiment daarvoor
wat hij in eigen beheer maakt en aanbiedt. Zoals complete vleespakketten, vleesspecialiteiten, visgerechten en
dergelijke. Maar ook aparte vleescomponenten. Hij heeft
alles voor de barbecue in huis.
Zijn toeleveranciers deden niet voor hem onder. Zo toonde LuJaBa verschillende soorten barbecues en barbecue
artikelen, Polaris zijn visspecialiteiten, Swiss Diamond
kookgerei, The MAN with the PAN de kruiden en Sweet
Baby Ray’s een keur aan barbecuesauzen.
Maar ook Vers Alert nam aan de avond deel net zoals buurman Stijn Melenhorst van Kaas en Zo die een assortiment
bijpassende wijnen in bracht, waaronder een bijzondere Spaanse wijn van het huis Iriana en Rosanti Spritzzz,
een nieuwe mousserende wijn. “Wij wilden de liefhebbers van barbecuegerechten nu eens breed laten kennis
maken met wat wij met elkaar allemaal voor de barbecue
hebben en kunnen leveren om er thuis of bij het bedrijf
een geslaagd barbecue festijn van te maken. Ik denk dat
het ook gelukt is. De bezoekers waren in elk geval erg enthousiast. We verwachten er dan ook veel van de komende zomermaanden”, aldus een tevreden Gert Stronkhorst
die bij dezen enkele leden van de Vrijwillige Brandweer
in Uithoorn wil bedanken voor hun attente aanwezigheid
die avond om een oogje in het (veiligheids)zeil te houden.
Het ging die donderdagavond louter om de promotie van
het barbecueën. Het was geen echte koopavond. Vanwege deze activiteit bleven de toegangsdeuren van het winkelcentrum tot na afloop van het evenement geopend
voor bezoekers. Barbecue liefhebbers weten natuurlijk al
lang waar Abraham de (barbecue)mosterd haalt: namelijk bij keurslager Gert Stronkhorst. Degenen die wat meer
wilden weten over wat er bij barbecueën allemaal mogelijk is en in dat metier nog geen klant waren/zijn bij Gert
Stronkhorst, hebben donderdagavond de kans gekregen
hun licht op te steken. Nu zij geproefd hebben wat er allemaal op de barbecue kan worden klaargemaakt, weten
zij ook de weg waar zij hun favoriete ingrediënten moeten bestellen. Dat wordt dus voor menigeen een heerlijke
zomer! Helemaal tijdens het EK, daarna de Tour de France
en straks ook bij de Olympische Spelen in Londen! Maar
ook zonder deze topevenementen kan elke barbecue geslaagd zijn. Keurslager Gert Stronkhorst adviseert u graag
bij uw culinaire wensen.
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JEUGDSCHAAKSEIZOEN
DENK EN ZETADVISOR WEER TEN EINDE!
Vinkeveen/Waverveen - Vrijdag 25
mei was het weer zover, de laatste
schaakavond van de jeugdschakers
van SV Denk en Zet-Advisor.
Traditioneel staat deze avond in het
teken van verdelen van de prachtige
bekers, gesponsord door bouwbedrijf
Mulckhuyse. Maar er kon nog van alles gebeuren op de laatste avond want
er moest nog één wedstrijd gespeeld
worden. Het was dus een spannende
avond, want wie gaan er met de eerste prijzen vandoor! De jeugdschakers
zijn verdeeld in vijf groepen. Voor de
eerste drie spelers van iedere groep
zijn er mooie bekers, de overige spelers krijgen een mooi aandenken. De
winnaar van groep A, met toch wel
een redelijke voorsprong, is geworden
Peter de Jonge. De strijd om plaats
twee ging tussen Matthijs Meijers en
Stefan Rijsbergen. Het was uiteindelijk Matthijs die aan het langste eind
trok en er met de tweede prijs van-

door ging. Daardoor is Stefan keurig
derde geworden in de hoogste groep.
De winnaar van groep B is geworden
Erik van Oosbree, ook hij liet de concurrentie ruin achter zich. De tweede prijs van dit seizoen is voor Anouk
Pappot. Zij is ook de beste jongedame van dit seizoen. Jeroen Croonen
maakt de top drie compleet met een
mooie derde plaats. De winnaar van
groep C is geworden David van Eck.
Ook in deze groep is de tweede plaats
voor een jongedame, Annerieke Roelofsen. Lennart van Veen is derde geworden in deze groep. De winnaar van
groep D is uiteindelijk geworden Marijn Vree. Door een mooie overwinning
op de laatste speeldag en een nederlaag van concurrent Matthijs Dijkstra
is het Marijn die met een verschil
van minder dan één punt de eerste
prijs in ontvangst mag nemen. Matthijs moet genoegen nemen met een
tweede plaats. Jemeko Donkervoort
maakt de top drie compleet. De win-

naar van groep E is geworden Ilke de
Lange. Een prachtig resultaat voor deze jongedame die alle jongens uit de
groep mooi achter zich laat. Tweede
is geworden Collin Peters en de derde
prijs is voor Niels van den End. Dit waren alle bekerwinnaars op een rijtje. Ik
wil onze sponsor bouwbedrijf Mulckhuyse hartelijk bedanken namens alle jeugdleden voor het beschikbaar
stellen van de mooie prijzen. Voor een
uitgebreid overzicht van alle uitslagen en eindstanden verwijs ik graag
naar onze website: www.svdenkenzet.
nl. Naast de gewone schaakcompetitie werd er ook een puzzelcompetitie
gehouden. Voor en na de wedstrijden
konden de jeugdschakers hun hersens laten kraken op de puzzels gemaakt door Jan de Boer. De prijzen
voor de puzzelcompetitie zijn ook beschikbaar gesteld door Jan de Boer,
hartelijk bedankt daarvoor. Dit jaar

hadden we ook een team dat externe wedstrijden speelde tegen andere schaakclubs uit de regio. Het team
bestond uit vier spelers en één reservespeler dat in wisselende samenstelling speelde. Anouk Pappot, Annerieke Roelofsen, David van Eck, Joey de
Hondt en Lennart van der Veen maakten deel uit van dit team. Het was voor
al deze schakers de eerste keer dat ze
meededen met de externe competitie.
Ze zijn geëindigd op een mooie derde
plaats. Een keurige prestatie voor dit
jonge team. Weer een seizoen voorbij, wat gaat de tijd toch snel en wat
is er weer veel gedaan dit jaar. Vorig
jaar november hebben we alweer onze zevende jeugdschaaktoernooi kunnen organiseren. Dit jaarlijks terugkerend toernooi is iedere keer weer
een groot succes. Ik wil onze sponsor Stieva Metaalbewerking BV bedanken voor het sponsoren van dit

mooie toernooi. En het mooie is dat
onze eigen jeugdspelers van Denk en
Zet-Advisor maar liefst elf bekers gewonnen hebben op ons toernooi. Een
geweldige prestatie. In maart hebben
we met 26 jeugdspelers meegedaan
aan het Rabo jeugdschaaktoernooi bij
schaakvereniging V&O in Loenen aan
de Vecht. Ook hier heeft onze jeugd
weer zeer goede resultaten behaald.
Er zijn drie eerste plaatsen, zes tweede en vijf derde plaatsen behaald. In
april zijn we met tien jeugdleden plus
een ex-jeugdlid naar schaakvereniging de Amstel in Uithoorn geweest
om daar mee te doen aan hun Amstel
toernooi. Ook op dit toernooi konden
wij als jeugdbegeleiders erg trots zijn
op onze jongens. Met elf jeugdspelers
toch nog vijf bekers halen is wederom
een goede prestatie. Een week na de
goede resultaten in Uithoorn was het
tijd voor de stappenexamens. Onze

jeugd werkt met theorieschriften van
de zogenaamde Stappenmethode. Als
je een boekje uit hebt kan je een examen afleggen bij de KNSB (schaakbond) en als je daarvoor slaagt krijg
je een mooi certificaat. Dit jaar waren
er twaalf jeugdspelers die op mochten
voor hun stappen examen. Alle twaalf
zijn ze geslaagd met zeer mooie cijfers! Dit waren de hoogtepunten van
afgelopen seizoen. Als laatste wil ik
alle jeugdleden bedanken voor het
leuke en gezellige jaar. Ook wil ik alle begeleiders bedanken voor het afgelopen seizoen, met in het bijzonder
Gerben Roos. Gerben gaat ons helaas
verlaten. Namens alle jeugdschakers
en begeleiders: Gerben, bedankt voor
je inzet in de afgelopen jaren! Dan wil
ik als laatste iedereen een fijne vakantie wensen en hopelijk tot volgend
jaar!
Arno Kroon.

