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Word expert
tijdens de IVN
Slootjesdagen

Fase twee Pijlstaartlaan
kan van start
Vinkeveen - SPF Beheer en Bébouw Midreth hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van de 2e fase van het project
Pijlstaartlaan in Vinkeveen. De turnkeyovereenkomst is donderdag 4
juni tijdens de Provada, de jaarlijkse vastgoedbeurs in de RAI, ondertekend. De 2e fase van het project
Pijlstaartlaan is een vervolg op de
eerste fase, die bestaat uit 21 appartementen en een basisschool
met kinderdagverblijf. In de tweede

fase worden 59 energiezuinige appartementen in de vrije huursector
en een halfverdiepte parkeergarage met 34 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het appartementencomplex
kenmerkt zich door het zicht op het
park, de nabijheid van het centrum
en het hoge afwerkingsniveau. Het
project is een ontwikkeling van Bébouw Midreth. Bauke Robijn van
SPF Beheer: “Dit project met huurwoningen onder de 1.000,- in de
Randstad is een goede toevoeging
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Wethouder Anco Goldhoorn en een van de ‘ papiervrijwillers van Hertha , Gerard Rohling
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Vinkeveen - Afgelopen week is de
5 jaar durende restauratie van de
Heilig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen voltooid. Na de pastorie en toren is de afgelopen 2 jaar het kerkschip gerestaureerd. Onder leiding van architect Paul van Vliet uit
Loosdrecht heeft aannemer Nico de
Bont uit Vught, in opdracht van de
parochie St. Jan de Doper, een prima stuk werk geleverd. De Geloofsgemeenschap Vinkeveen & Waverveen van genoemde parochie heeft
een prima bouwkundig gerestaureerde kerk tot hun beschikking
gekregen. De restauratiecommissie, bestaande uit Con Huijbreghs,
Frank Paul Ruwiel en Martien Pothuizen, is vanaf 2001 druk doende geweest deze restauratie van de
pastorie, toren en kerkschip gerealiseerd te krijgen. Met bijdragen van
de parochie, de Stichting Vallis Pacis, de Provincie Utrecht, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en vele ve-

le bijdragen van onze parochianen
hebben we de klus weten te klaren. Vrijdag 12 juni zal drs. R. Smouter de officiële heropeningshandeling verrichten om 10.30 uur. U bent
allen van harte uitgenodigd dit bij
te wonen. Na afloop kunt u onder
het genot van een hapje en drankje het prachtige resultaat bewonderen. Op zaterdag 13 juni houden we
van 10.00 tot 16.00 uur een OPEN
DAG. U kunt dan alle facetten van
de restauratie met eigen ogen komen bekijken. Orgelspel is te beluisteren, onze zilvercollectie, deels
overgekomen uit het zilvermuseum
uit Schoonhoven, staat uitgestald
en u kunt de toren beklimmen. Op
zondag 14 juni zal er om 10.30 een
eucharistie viering plaatsvinden om
liturgisch onze kerk weer in gebruik
te nemen. Ook hiervoor bent u van
harte uitgenodigd. Na afloop toasten we op het einde van de 5 jaar
durende restauratie.

VLC-leraar geselecteerd
voor Leraar van het Jaar

zie onze site:
meerbode.nl

Communicatieweg 12
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aan onze portefeuille. In samenwerking met Bébouw Midreth is het
project in korte tijd van de grond
gekomen. Deze samenwerking is
voor ons een uitstekend voorbeeld
van de wijze waarop Nederlandse
institutionele beleggers en ontwikkelaars de zo benodigde huurwoningen kunnen realiseren.” De verwachting is dat nog voor de bouwvakantie gestart wordt met de bouw
en dat de appartementen eind 2016
worden opgeleverd.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
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Restauratie H. Hart kerk
Vinkeveen voltooid

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Weet jij wat er allemaal bij jou in de sloot leeft?
Kom alles te weten over het
waterleven en de waterkwaliteit in de Nederlandse sloten tijdens de IVN Slootjesdagen! Kinderen van 4 tot 12 kunnen met IVN De Ronde Venen
& Uithoorn komende zaterdag
13 juni samen met hun (groot)
ouders op ontdekkingsreis in
een doodgewone sloot. Onder begeleiding van een IVNnatuurgids worden de kinderen wegwijs gemaakt om het
waterleven in de sloot te gaan
ontdekken. De gratis ontdekkingsreis start om 13.00 uur in
het Wickelhofpark, de ingang
is aan het einde van de straat
De Walstro in Mijdrecht en de
reis duurt circa twee uur. In het
park kun je de IVN-vlag zien
staan en daar is de verzamelplek. Tijdens de reis nemen we
je mee in de onderwaterwereld
van de sloten. Je gaat beestjes
vangen en op naam brengen
en er is ook een microscoop
om de beestjes te bekijken die
je met het blote oog niet kunt
zien. Er is ook een gratis sloot
bingo, waarmee je een prijsje
kunt winnen. Vergeet niet om
je laarzen aan te trekken! Wil je
je aanmelden of meer informatie dan kan dat bij https://www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/activiteiten/waterexcursie-slootjesdag-2015
of bij Cindy Raaphorst, haar emailadres is: j.mariaraaphorst@
hotmail.com., voor inlichtingen,
telefoon: 0297562138. Ben je
nieuwsgierig naar IVN Slootjesdagen in de rest van Nederland? Op ivn.nl/slootjesdagen
vind je een overzicht van alle
locaties. Bestel meteen via deze website de gratis IVN Scharrelkids zoekkaart ‘Waterdiertjes’. Daar staan meer dan 35
waterdiertjes op, die je zelf in
de sloot kunt zoeken. Leuk om
te weten: de zoekkaart kan tegen water!
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Meer papier inzamelen goed
voor milieu en portemonnee
De Ronde Venen - In 2020 wil de
gemeente 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden hebben.
Nu is dat 60 procent. Het college
verwacht deze ambitie waar te kunnen maken door ook het papier met
zogeheten ‘mini-containers’ maandelijks huis aan huis te gaan inzamelen. Een minicontainer, ook wel
Kliko genoemd is een afvalbak die
iedereen al kent van het restafval en
het gft (groente, fruit en tuinafval).
En dat inzamelen wil ze samen doen
met verenigingen, kerken en scholen die nu ook al papier inzamelen.
Momenteel wordt binnen de gemeente papier op verschillende manieren ingezameld. Inwoners kunnen het naar het afvalbrengstation
van de gemeente brengen of naar
containers van scholen, verenigin-

gen of kerken. In sommige kernen
haalt de gemeente het papier huis
aan huis op, in andere kernen wordt
dat gedaan door vrijwilligers die met
de opbrengsten van het papier hun
club steunen. In het verleden is er al
gesproken over de papierinzameling
en de aanschaf van minicontainers.
Dat is toen niet doorgegaan. Reden
genoeg om wethouder Anco Goldhoorn een paar vragen te stellen.
Waarom is die 75%
afvalscheiding zo belangrijk?
“Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat de Rijksoverheid dit eist van
de gemeente. In 2020 moet dat gerealiseerd zijn. Maar dan ga je voorbij aan allerlei andere zaken. Als je
weet dat 1.000 kilo restafval, dus afval dat via de grijze kliko wordt afge-

voerd, ruim 115 euro kost, dan moet
het toch voor iedereen duidelijk zijn
dat je de hoeveelheid restafval moet
verminderen. Dat hebben we allereerst gedaan door GFT, maar sinds
januari dit jaar ook plastic, drinkkartons en blik apart op te halen. Dat
laatste is een groot succes als je
die vele zakken aan de kant van de
weg ziet staan. Voeg daarbij het papier. Papier levert geld op. Het ophalen kost natuurlijk ook geld, maar
er blijft een aanzienlijk bedrag per
ton papier over. En vergeet niet dat
de Rijksoverheid dit jaar een restafvalbelasting heeft ingevoerd van 13
euro per ton. Restafval wordt steeds
duurder”, aldus de wethouder.
(Vervolg elders in deze krant)

Overblijfouders bedankt door Julianaschool
Wilnis - Donderdag 4 juni was de
1e Nationale Overblijfdag. Op deze
zonnige dag werden de medewerkers van de Tussen Schoolse Opvang in het zonnetje gezet. Voor alle overblijfouders van de Kon. Julianaschool was er een schitterende
bos pioenrozen met bedankkaartje

voor al hun inzet. Zij verzorgen tussen de middag een leuke en veilige opvang voor de kinderen, waardoor die ontspannen en fris aan de
middag kunnen beginnen. Fijn dat
er zoveel ouders zich inzetten voor
deze leuke, maar soms ook pittige
klus! Natuurlijk werd dit ook met de

kinderen gevierd en daarvoor zijn
andere ouders gevraagd om pannenkoeken te bakken voor de hele
groep. Met 66 kinderen is er heerlijk van gegeten! Als afsluiting van
deze geslaagde dag was er voor iedereen nog een ijsje en was het tijd
om nog even buiten te spelen.

De Ronde Venen - Afgelopen week
werd Henk Petter verrast in de klas.
Leerlingen hebben hem opgegeven
voor de verkiezing van Leraar van
het Jaar. Uit 917 aanmeldingen heeft
een beroepsjury van de Onderwijscoöperatie Henk samen met negen
andere docenten geselecteerd om
te strijden voor de titel Leraar van

het Jaar. Henk is er nog niet, want
er volgt nu een jurytraject. In augustus wordt duidelijk of hij bij de laatste drie zit. Maar eerst was daar de
taart van de Onderwijscoöperatie en
dat was feest. Conrector Jannetje
ter Punt en teamleider José Sweerts
waren erbij. Er wordt met spanning
gewacht op de volgende ronde.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Scouts verkopen brownies
en cupcakes
De Ronde Venen - Het jaarlijkse hoogtepunt van het scoutingseizoen staat bijna voor de deur. Het zomerkamp! Dit keer willen de explorers van de Jan van Speyk naar het
scoutscentrum Wiltz te Luxemburg,
waar tijdens de zomer vele scouting-

groepen bivakkeren. Uiteraard moeten ze hier zelf wat voor doen. Dit jaar
hebben ze zelf overheerlijke brownies en cupcakes gebakken en zullen ze dit aan de man brengen in de
Ronde Venen. Later dit jaar uiteraard
een verslag van het zomerkamp!

Chazz met Nicola
Mecca Quintet

Start verkoop De
Regentes in Uithoorn
Uithoorn - Vandaag, woensdag 10
juni a.s. vindt in de Thamerkerk aan
de Amsteldijk-Noord 1 in Uithoorn
van 16.00 tot 18.00 uur het start verkoop evenement plaats voor de verkoop van 32 rij- en hoekwoningen
in de eerste fase van nieuwbouwwijk De Regentes.
De Regentes wordt een nieuwe,
sfeervolle woonbuurt in Uithoorn.
Op het voormalige ‘Campinaterrein’
komen eengezinswoningen in een
op de jaren ’30 geïnspireerde architectuur - variërend van grootte
en in verschillende prijsklassen - in

COLOFON

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

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

een kindvriendelijke wijk die gekenmerkt wordt door een ruime opzet
en veel groen en water. Alle woningen worden uitgerust met een complete keuken en badkamer. Koopsommen vanaf €205.000 v.o.n. Voor
meer informatie en online inschrijving (vanaf 10 juni a.s.) kunt u terecht op de projectwebsite: www.
nieuwbouw-regentes.nl De ontwikkeling van De Regentes is in handen
van BPD. De realisatie van de woningen geschiedt door UBA Bouw
B.V. Verkopend makelaar is EKZ
makelaars uit Uithoorn.

IVN bomen
excursie
Regio - Eik of linde, wilg of iep?
Vraagt u zich dat ook wel eens af,
als u een fraaie boom of bomenrij ziet? In de dorpskernen van De
Ronde Venen staan vele duizenden
bomen, maar het aantal soorten is
uiteraard veel kleiner. Wie het interessant vindt om meer te weten over
bomen en boomsoorten is op zondag 14 juni welkom in Mijdrecht.
Dan vindt van 10:00-12:00 uur een
bomenwandeling plaats door de
dorpskern van Mijdrecht onder leiding van een IVN natuurgids. Verzamelen op de grote parkeerplaats
naast de fa. van Walraven/ hoek Industrieweg - om even voor 10 uur.
Wilt u daarnaast ook op eigen gelegenheid rondwandelen door de
Rondeveense kernen en daarbij bomen leren herkennen, schaf dan het
IVN Bomenboekje aan, dat beschrijvingen van 32 boomsoorten bevat,
met allerlei kenmerken, gebruik
door de mens, volksverhalen en nog
veel meer. Het boekje is dan voor
EUR 7,50 verkrijgbaar bij de gids.(
graag gepast geld meenemen ) De
bomenwandeling zelf is gratis; aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marianne
van den Bosch: 0297-257287

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Chazz wordt gehouden in een
grote tuin, gelegen aan de meanderende rivier de Kromme
Mijdrecht. Een keur aan artiesten
treedt op voor de goede doelen
van OntwikkelingsSamenwerking
De Ronde Venen. Op de tiende
editie van het jazzfestival komt
onder andere het quintet van de
Italiaanse gitarist Nicola Mecca.
Bij deze jazzformatie hoort ook
basgitarist Ger Lohuis die al vaker
optrad bij Chazz. Samen met nog
drie muzikale vrienden op drums
en saxofoons spelen zij minder
bekende en bekende jazz: muziek
van Miles Davis, Thelonius Monk,
John Coltrane en Charlie Parker.
Van simply jazz tot klassiekers
en wereldmuziek. Niet missen,
dit optreden met een heel eigen
sound op zaterdag 27 juni om
18.00 uur, Stroomzicht, Westzijde 50, De Hoef. Er is nog meer te
gieten in de tuin aan de Kromme
Mijdrecht. Voorafgaand aan het
Nicola Mecca Quintet is er om
17.00 uur het optreden van zangeres Nathaly Masclé met haar
vaste pianist en saxofonist Clous
van Mechelen. Erna is de topact
van Saskia Laroo & Warren Byrd
om 19.00 uur. Op het jazzfestival
komen nog meer musici belangeloos optreden. One Day Fly (Linda van der Leek met band) en de
reggaeband Bob Syndicate bijvoorbeeld. Vanaf half vier ’s mid-

dags tot half elf ’s avonds kunnen
bezoekers in- en uitlopen. Blijven
kan ook, want restaurants uit de
regio zorgen voor lekkere hapjes
en drankjes. Vrijwilligers zorgen
voor het uitserveren ervan.
Kaartverkoop
Het volledige programma is te
vinden op www.chazz.nl en facebook/chazzdehoef.
Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de boekhandel Sprey in Abcoude, boekhandel Mondria in Mijdrecht en Ten
Hoope in Uithoorn, bij drogisterij De Bree in Vinkeveen en bij
Drank- en delicatessen De Zwart
in Wilnis. Kaarten online via
kaartjes@chazz.nl In de voorverkoop kosten kaarten €15,00. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis
mee, studenten voor half geld. Op
de dag zelf aan de tuin kosten de
kaarten €20,00. De opbrengst van
dit jaar ten goede aan scholen in
Nepal.

27 juni 2015

Inschrijving gestart nieuwe
EHBO cursus in Wilnis
Wilnis - EHBO vereniging Wilnis
start vanaf oktober op de woensdagavond met een nieuwe cursus
EHBO met AED. Een cursus die bij
iedereen in de dagelijkse gang van
zaken wel eens van toepassing kan
zijn. De ervaren docente leert je in
14 lessen op een praktijkgerichte
manier wat je kunt doen bij kleinere
en grote letsels; van een kleine snee
tot grote bloeding of een botbreuk.
Hoe handel je in deze gevallen en
wat kun jij doen? Schrijf nu in voor
1 september via info@ehbowilnis.nl.
Inhoud cursus
In de EHBO-opleiding leer je alle vaardigheden om kleine tot grotere letsels te behandelen en erger te voorkomen. Van botbreuken
en schaafwonden tot ernstige bloedingen en shock. In de cursus leer
je op een juiste manier hiermee om
te gaan. Bij de EHBO cursus is de
aantekening reanimatie AED inbegrepen. Je leert bij AED met behulp
van een AED-trainer een elektrische
schok toe te dienen aan slachtoffers
waarbij geen hartslag meer wordt
waargenomen. Bij voldoende aanmeldingen start de cursus in sep-

tember en wordt gegeven op de
woensdagavond van 19.30 tot circa
21.30 uur. De opleiding wordt afgesloten met een examen.
Meer informatie
Bij de cursus zijn het EHBO lesboek,
alle lesmaterialen en het examen inbegrepen. Aan het einde van de opleiding, na het succesvol afronden
van het examen, ontvang je het diploma Eerste Hulp van het Oranje
Kruis. Hierna hou je met tenminste
8 herhalingslessen per seizoen het
EHBO-diploma actueel. In een gezellige groep werken we praktijkgericht aan het bijhouden van de Eerste Hulp competenties. Daarnaast
hebben alle leden vrije inbreng voor
enkele thema-avonden en ieder jaar
gaat het seizoen met een grote oefening in samenwerking met de
brandweer van start.
Schrijf nu in
Ben je geïnteresseerd? Schrijf in
voor 1 september 2015. Neem contact op met Frank Hopman op tel.
(0297) 285993 of mail info@ehbowilnis.nl.

Het zonneveer maakt mooie tocht
Mijdrecht - Een groepje dames
van de Christelijke vrouwenbeweging passage Mijdrecht, heeft vorige week een mooie tocht met het
Zonneveer gemaakt vanuit Noorden
door de prachtige natuur van de
Nieuwkoopse Plassen met aan het
roer schipper Wim. Zijn collega Bart
vertelde boeiend over de vogels en

de planten en de historie van de
plassen. Dit was een speciale rondvaart die te boeken is voor groepen
buiten de reguliere veertijden om,
zie hiervoor de website www.zonneveer.nl. Wilt u ook eens kennismaken met de Chr. Vrouwenbeweging
Passage Mijdrecht, bel dan Maaike
Boersma, tel: 0297 – 282558.

04 Nieuwe Meerbode

• 10 juni 2015

Meer papier inzamelen goed
voor milieu en portemonnee
Vervolg van de voorpagina.
Is het dan alleen geld?
“Nee natuurlijk niet. Geld is natuurlijk wel belangrijk, maar denk ook
aan het milieu. Door gescheiden inzamelen hoeven we minder te verbranden. Gescheiden afval kan veel
beter weer als grondstof worden
gebruikt. Het is toch zonde om papier te verbranden als dat in papierfabrieken weer omgezet kan worden in bruikbaar paper? Daar moet
iedereen het toch mee eens zijn? En
dat we de kosten voor de inwoner
daardoor beperkt kunnen houden is
toch mooi meegenomen? Een echte
win-winsituatie zou ik zeggen, zeker
als de verenigingen, scholen en kerken er ook nog beter van worden.”
Waarom kon het in het
verleden niet en nu wel?
“Zoals gezegd wil de gemeente
naar 75% afvalscheiding. Dat is alleen maar te realiseren door het papier gescheiden op te halen. Dat ge-

beurt nu al, maar zonder minicontainers. Wil je echt zo veel mogelijk
papier ophalen, dan zijn minicontainers echt nodig. In eerdere voorstellen voor die minicontainers zouden de verenigingen, scholen en
kerken, die nu actief zijn in het papier hierdoor veel inkomsten missen. Dat wilden we nu echt anders
doen. Daarom hebben wij in twee
bijeenkomsten met de verenigingen
en andere organisaties die nu al papier verzamelen allerlei mogelijkheden besproken. Wij hebben dat met
hen gedaan, omdat deze organisaties door hun papier inzamelen ook
inkomsten genereren. Samen met
hen zijn we tot de conclusie gekomen dat zij dan het legen van de minicontainers achter de vuilniswagen
gaan verzorgen, de beladersfunctie.
Op deze manier blijft een groot deel
van het geld voor het ophalen van
papier in de gemeente en gaat niet
naar de afvalinzamelaar. Dat gebeurt trouwens al in Abcoude, maar
dan zonder minicontainers.”

Over welke bedragen
praat je dan?
“Op dit moment verzamelen deze
organisaties voor ruim 40.000 aan
papier. Dat bedrag kan in het nieuwe systeem oplopen naar 110.000
per jaar. Toch een aanzienlijk bedrag, waar al die organisaties veel
mee kunnen doen.”
Willen de verenigingen
meedoen?
“Aanvankelijk waren er uiteraard
aarzelingen. Kunnen we wel vrijwilligers vinden? Gaat het ten koste van de papierinzameling die we al
doen? Allemaal vragen, die beantwoord moesten worden. Maar doordat in Abcoude een school en de
hockeyvereniging al met dit systeem
werken, werd iedereen steeds enthousiaster.
De meeste organisaties hebben hun
medewerking al toegezegd. Uitgangspunt is dat 1 keer per maand
het papier wordt ingezameld. Dat
gebeurt in samenspraak met de op-

‘Ans Randstad’ na 38 jaar
met pensioen

halende organisatie/vereniging. In
Abcoude wordt dit daarom in een
deel van Abcoude doordeweeks
gedaan, maar ook een deel op zaterdag. Altijd op een vaste dag in
de week, wanneer de vereniging,
kerk of school mensen beschikbaar
heeft.”
Wanneer wordt het nieuwe
systeem ingevoerd?
“Afgelopen dinsdag heeft het College besloten het aan de Raad voor
te leggen. Als zij akkoord gaat, kan
het in januari 2016 ingaan. Dat kan
niet eerder, omdat we ook nog minicontainers moeten kopen en dat
kost tijd.”
Reactie Harry van Genderen,
voorzitter voetbalvereniging
Hertha:
“Ja, een goed idee en natuurlijk doen wij mee. Wij verzamelen in onze container al
veel papier, maar als ik zie
hoeveel er nog aan de weg
staat als de gemeente het ophaalt dan denk ik: dat is toch
zonde, daar gaat ons geld. En
ja, wij kunnen voldoende vrijwilligers voor dit werk krijgen,
net als de kerk in Vinkeveen,
waarmee we afgesproken
hebben het samen te doen.”

Regio - De 38e versie van de Dorpentocht was weer een ouderwets
gezellige fietsdag. Het weer was,
met 20 graden en niet veel wind,
erg aangenaam. Daarom besloten
2200 mensen om weer op hun fiets
te stappen voor een leuke fietstocht
voor het Goede Doel. En dat heeft
de organisatie geweten. De startposten van de Dorpentocht waren dit jaar: Amstelveen, Amsterdam, Nes aan de Amstel, Abcoude, Wilnis, Mijdrecht, Uithoorn en
Aalsmeer. Omdat het mooi weer
was, kozen veel deelnemers voor de
traditionele afstand van 55 kilometer. Uiteindelijk kon men tijdens de
route besluiten om alsnog voor de

35-kilometer afstand te kiezen. De
hoofdpost was dit jaar opnieuw bij
het Keizer Karel College te Amstelveen. Vandaar uit ging de route via
de polder richting Amsterdam. Op
de hoogte van de snelweg A10 stak
men de Amstel over en kwam men
via fietspad bij de Ouderkerkerplas.
Vervolgens via een steile fietsbrug
over de snelweg A2. In Amsterdam
Zuid Oost langs de spoorbaan naar
Abcoude en vervolgens door de polder naar Baambrugge. Daarna niet
over, maar via een fietstunnel onder de snelweg A2 naar Vinkeveen.
Dan naar de weinig bekende Demmerikse sluis en via de polder naar
Wilnis, Mijdrecht en door naar Uit-

Bart van Bemmelen
tweede bij EK
Mijdrecht - De 14 jarige Bart van Bemmelen uit
Mijdrecht is dit afgelopen weekend tweede geworden
bij de Europese Kampioenschappen BMX in Dennemarken. In de voorronde reed hij prima en wist zich
vrij makkelijk te plaatsen voor de grote finale. Hij eindigde op een keurige tweede plaats. We zullen nog
veel van dit talent horen!

hoorn. Toen was het nog maar een
klein stukje via Aalsmeer naar Amstelveen terug.
Op meerdere plaatsen konden de
deelnemers eten of drinken kopen. Maar veel fietsers hebben de
schoonheid van het gebied benut
en hebben langs de kant van de
weg gepicknickt. Dat gaf voor de fotografen mooie plaatjes. Enkele foto’s zijn te zien op de website van
de Dorpentocht, www,dorpentocht.
net. Dan, waar het allemaal om te
doen was. Het Goede Doel van dit
jaar, Stichting Kind Aan Huis (Dushi
Huis) Deze stichting heeft tot doel
om kinderen en jong volwassenen
met forse hechtingsproblematiek

Regio – Vrijdag 26 juni komt de
band Kid Creole and The Coconuts
naar Patronaat Haarlem, voor een
heerlijk zomers feestje.
Fameus in de jaren ‘80 en nog steeds
onweerstaanbaar! Kid Creole and
The Coconuts is een Amerikaanse
muziekgroep rond de zanger en oprichter August Darnell (Kid Creole)
die samen met zijn trio van glamoureuze achtergrondzangeressen (The
Coconuts) de temperaturen op het
podium tot grote hoogte laat stijgen.
De groep speelt een aanstekelijke
mix van vrolijke latin, soepele jazz
uit de jaren 30 en broeierige up-

tempo funk. Met tracks als ‘Annie
(I’m Not Your Daddy)’ en ‘Stool Pigeon’ (allebei wereldhits) weten ze
nog altijd een sound neer te zetten
waarbij het moeilijk is om de heupen niet te bewegen.
Het optreden in Patronaat is de enige show die de band in Nederland
zal geven, dus wees erbij! Dit concert begint om 21.00 uur, maar Patronaat is 26 juni al open vanaf 20.00
uur. Kaarten in de voorverkoop zijn
25,-; aan de deur 27,50, Zijlsingel 2, Haarlem. Informatie: tel. 0235175850 of www.patronaat.nl

Uithoorn - Op maandag 9 juni 2015
was daar dan ‘de dag’…. De laatste werkdag van Ans de Meulmeester op de Randstad vestiging in Uithoorn, om vervolgens te gaan genieten van haar welverdiende pensioen! Opgewacht door haar collega’s
met een rode loper, ballonnen en
champagne, werd dit een onvergetelijke dag voor haar. In 1977 is Ans
aan huis begonnen met een Randstad-meldpost, later werkte zij op de
inhouse vestiging bij Flora Holland,
toen nog Bloemenveiling Aalsmeer.
Een vertrouwd gezicht in Uithoorn
verdwijnt. Menig inwoner van Uithoorn en omstreken heeft Ans aan
een nieuwe baan geholpen en zullen haar kennen.
s’ Avonds was er bij Sjiek aan de
Amstel een prachtige afscheidsreceptie voor alle klanten, collega’s,
familie, vrienden en overige genodigden. Er werden diverse speeches gehouden, gedanst en gezongen. Tevens waren enkele leden van
‘haar toneelgroep’ Maskerade aanwezig die een prachtig lied vertolkten. Het was een prachtige en tegelijkertijd emotionele dag. Een vrouw
met hart voor de zaak. Ans het is je
gegund, geniet van je pensioen!

Dorpentocht weer een groot succes

Kid Creole and The Coconuts

(een vergeten doelgroep) een veilige woonsituatie te bieden waarin ze
tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen om uiteindelijk uit te groeien tot een normaal
functionerend en aan de maatschappij deelnemend mens.
Op zondagavond, direct na de fietstocht, kon de voorzitter van de Dorpentocht, de heer Marco de Knegt,
in aanwezigheid en onder luid applaus van alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag van €r6.250 overhandigen aan de voorzitter van de
Stichting Kind Aan Huis, die deze
gift met veel dank in ontvangst nam.
In dit verslag mag niet onvermeld
blijven, dat deze fietstocht niet mogelijk was geweest zonder de bijna
40 vrijwilligers van de beide stichtingen. De organisatie bedankt
hen allemaal voor hun tijd en inzet.
Maar de grootste dank gaat uit naar
de vele fietsers, want alleen dankzij
hen was het mogelijk om zo’n groot
bedrag aan het Goede Doel te kunnen schenken.

Hennepkwekerij
Wilnis - Vorige week woensdag
heeft de politie in Wilnis in De Baan
twee hennekwekerijen ontmanteld. De Baan is een klein straatje
net achter de Dorpsstraat. Er bleken
vijf personen aanwezig te zijn in een
van de huizen. Het gaat om twee
vrouwen en drie mannen. Zij zijn
aangehouden. De kwekerijen zijn
woensdagmiddag gelijk geruimd en
vernietigd. Er werden in totaal bijna
400 planten aangetroffen.

De Botshol roei excursies
komen er weer aan!!
De Ronde Venen - Je ziet ze niet
zo snel, maar hoort ze wel degelijk... de rietzangers. Hopelijk zien
we de lepelaars weer, en de koekoek vliegt ‘koekoek’ roepend voor
ons uit. Gidsen van het IVN zullen in
het mooie, stille en afwisselende gebied een excursie verzorgen. Zij zullen op zoek gaan naar kranswieren,
de welriekende nachtorchis en andere orchidee soorten, vlinders en
libellen.
Wellicht vliegt er een buizerd over of
een andere grote roofvogel zoals de
havik of bruine kiekendief. Ga mee,
geniet van de oogstrelende omgeving en laat je verrassen. In ieder
geval is het gebied zelf al spannend
met zijn vele sloten, het hoge riet,
zijn moerasbos en de Grote en Kleine Wije. Je kunt er verdwalen door
het hoge riet dat van de sloten een
doolhof maakt, maar met een plattegrond en gidsen erbij gebeurt dat
niet.

De data waarop de excursies
zijn gepland zijn:
Dinsdag 16 juni 19:00-21:00 uur
Donderdag 18 juni 19:00-21:00 uur
Zondag 21 juni 10:00-12:00 uur
Dinsdag 23 juni 19:00-21:00 uur
Zondag 28 juni 10:00-12:00 uur
(tel. aanmelden bij 0297-23 08 90)
Het verzamelen is bij boer Verweij,
Botshol 14 – 1391 HP Abcoude.
In verband met de huur van de bootjes is aanmelden gewenst! Dit kan
op de website van het IVN: https://
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/activiteiten/roeienbotshol. Daar vindt u ook de route
beschrijving naar de startplaats.
Of bij: Marianne v.d. Bosch: 0297–
257287. Voor de excursie op 28 juni kan tel aanmelden bij 0297- 23 08
90. Kosten: zijn voor IVN-leden en
donateurs 4,-, voor anderen5,-.
Gráág gepast geld meenemen. Het
aantal deelnemers wordt bepaald
door beschikbare boten en gidsen.

Open Dag bij
‘Het VerkeersCollege’
Mijdrecht - Het VerkeersCollege
verzorgt op zaterdag 20 juni weer
de jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht.
“Het VerkeersCollege” heeft momenteel 4 vestigingen in verschillende regio’s en beschikt daarbij
over 15 lesauto’s, bromfietsen, motoren een BE combinaties en een
eigen vrachtauto. Voor al uw rijbewijzen bent u hier dus aan het juiste
adres. Wilt u een kennismaken met
Het VerkeersCollege en de instructeurs in Mijdrecht of heeft u altijd al
eens een rondje met een vrachtauto
of motor willen rijden dan is zaterdag uw kans.
Kom gezellig langs voor een gratis rijtest met de auto, vrachtauto of
motor.

Ook kunt u een theoriesessie over
de nieuwe verkeersregels bij wonen.
Natuurlijk kunnen wij ook al uw vragen beantwoorden over:
2todrive (16,5 jaar B rijbewijs) en de
code 95 (nascholing chauffeurs) en
het nieuwe motorrijbewijs.
Deze Open Dag hebben zijn er speciale Kortingsacties voor de auto en
bromfiets en onze Rijsimulator!!
Komt u ook even langs?? De koffie
en de instructeurs staan voor u klaar
!! Op Zaterdag 20 juni van 10.00 uur
tot 16.00 uur.
Bij “Het VerkeersCollege”, Diamant 6
in Mijdrecht (naast het VLC).
Zie onze website voor meer informatie www.verkeerscollege.com of
bel met: 0297-250 638.
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Taptoe met een grote T
Mijdrecht - Op 6 juni vond, op
het Raadhuisplein, voor de dertigste keer de door muziekvereniging VIOS georganiseerde Taptoe
Mijdrecht plaats. Een strakke organisatie en dito lucht, maar dan strak
blauw. Wat een mooi weer voor dit
muzikale feest van herkenning en
verwondering dat ook dit jaar vakkundig aan elkaar werd gepraat
door Sabina Hoogerdijk. Terwijl de
deelnemende korpsen in formatie van de thuishaven van VIOS aan
de Windmolen naar het taptoeterrein marcheerden, bracht dweilorkest DORST het toestromende publiek vast in de stemming. Wat een
gezelligheid en kwaliteit. Niet verwonderlijk dat dit orkest de laatste
tijd diverse eerste prijzen op festivals heeft gewonnen en uitgenodigd is om tijdens de proloog van de
Tour de France op te treden. Om 2
uur startte de eigenlijke taptoe met
het “overlopen” van de deelnemende korpsen. Mooi dat deze vorm van
presentatie weer terug is van weggeweest. Het spits werd afgebeten door Showkorps Juliana uit ’sGravendeel. Een traditionele show
waarbij men van “Daar komt Swiebertje” tot “Ik hou van Holland” de
vaderlandse tv-geschiedenis de revue liet passeren. Een feest van herkenning met menig open doekje

van het publiek. Daarna was het de
beurt aan het twirlster-duo Silke van
Scheppingen en Merel Koek. Deze
twee katjes zagen er o zo schattig
uit. Volledig ingeleefd in hun rol zette deze twee kleine poezenbeesten
al spinnend, kopjes gevend en met
de klauwen slaand een prima show
neer op dat wel hele grote plein.
Gave show
Het tweede korps was Harpe Davids uit Zoetermeer. Na de nodige
voorbereidingen op het terrein een
hele gave show waarbij goed gebruik werd gemaakt van elektronische ondersteuning. Ondanks dat
de groep niet heel groot is stond
het als een huis. De show “The Crazy Ones” ging over mensen waarbij genialiteit grenst aan gekte. Dit
werd aan het begin van de show direct al mooi verbeeld door “de gek”
die met vleugels tussen de armen
met vallen en opstaan de ontwikkeling van de luchtvaart verder bracht.
Mooi was te zien dat bij het geluidsfragment met korps ook het publiek
het “overvliegende toestel” in de
lucht volgde. De show oogstte veel
waardering, zeker ook vanwege de
drie kleine jongens in de pit.
Het tweede twirl-duo op “de vloer”
was Sanne van der Kroef met Melissa Blom. De meiden zijn duide-

lijk “gegroeid” en zette met de opzwepende Samba-muziek een heel
volwassen show neer. Respect voor
de spagaat in de eindpose. Dat is op
straat toch wat anders dan op de
gladde vloer van een sporthal.
Investigators
VIOS zelf zat in het midden van het
programma. Voor de laatste keer in
Mijdrecht gingen de “investigators”
op zoek naar het verdwenen meisje. Met de show “CSI - The Lost
Girl” heeft VIOS de afgelopen jaren
door heel Nederland veel succes en
waardering geoogst. De show liep
heel goed en was muzikaal mooi
in balans. De dans van het verdwenen meisje Romy Sluijs was ook nu
weer van grote klasse. Dit onderdeel
geeft de show net dat even meer.
Het “afscheidsapplaus” hield dan
ook lang aan. Vervolgens was het de
beurt aan twirlteam B met hun enge “Heksenshow”. De meiden zagen
er prachtig uit in hun heksenpakjes. Ook dit team heeft het afgelopen jaar een duidelijke ontwikkeling
doorgemaakt. Wat een uitstraling
en wat een inlevingsvermogen. De
show stond als een huis en kreeg
dan ook een warm applaus. Als vierde band, de Slagwerkgroep Oranje
Garde uit Klundert. Ze presenteerden hun nieuwste show “Percussi-

on Moves”. Met de combinatie van
ongestemd slagwerk (percussion)
en vlotte bewegingen (moves) bleef
het publiek van begin tot eind geboeid. Vermeldenswaard is nog de
stoere dans in het midden van de
show en de amusante wijze waarop
de grote-trom-speler bij de eindpose het publiek op de spreekwoordelijke banken kreeg. Als laatste van
de twirlsters bracht team A haar
wedstrijdshow. Met zijn zessen voeren ze een show op muziek van de
musical 42nd Street op. Een swingende muziek- en dansmix over
de glitter, glamour en het nachtleven van Broadway. Het plezier dat
de meiden hadden spatte ervan af,
wat door de toeschouwers met een
groot applaus werd beloond.
Last
En “last but not least” de toekomst
van Beatrix uit Hilversum, Jong
Beatrix. Zij bracht haar show “Escape Room”. Een mysterieuze kamer met maar één uitgang die alleen te verlaten is door het oplossen
van raadsels en puzzels. En laat die
kamer nou juist op slot gedraaid zijnn terwijl de band erin zat! Op speciaal voor Jong Beatrix geschreven muziek met elementen uit “Joris en de Draak”, “Mission Impossible” en “Sherlock Holmes”, namen
de jongens en meiden de toeschouwers mee in de race tegen de klok
om op tijd te ontsnappen. Met VIOS
is Jong Beatrix één van de weinige
korpsen die ook niet-muzikanten
onderdeel van het verhaal laten zijn.
Tegen vieren was het tijd voor de finale. Het blijft een mooi en kleurrijk gezicht als alle korpsen zich op
het taptoeterrein verzamelen. Onder leiding van VIOS tambour-maître John Mayenburg werden gezamenlijk het koraal en het Wilhelmus gespeeld. Als inmiddels vertrouwd, speelde Max van Vliet, deze keer vanaf het gemeentehuis,
het “Signaal Taptoe”. Met de afmars
van de korpsen zat de dertigste editie van de Taptoe Mijdrecht er weer
op. Terwijl de korpsen, om de beurt
spelend, in een aangesloten lint terug naar de Windmolen marcheerden gaf DORST nog een toegift nabij het Raadhuisplein.

Vaderdagidee?
Gezellig dagje vissen?
Regio - Ga mee een dagje op visavontuur! Het water op met een ervaren visser achter de Hollandse
zoetwaterrover aan! Wil je een volledig verzorgde dag in een compleet
uitgeruste visboot beleven, dan is dit
je kans. Charles Rolling ‘ King Charly’ gepensioneerd maar nog meer
gepassioneerd roofvisser en snoekbaarsvisser ‘pur sang’, neemt je mee
in zijn boot naar de beste en mooiste visstekjes om snoekbaars te
vangen. Een dag op pad met King
Charly is echter vooral een dag buiten spelen voor volwassenen. Een

heerlijke outdoor ervaring: lekker
een dag met de wind in de haren en
de zon op de kop. Een regenbuitje
hoort er soms ook bij, maar dan maken de vangsten je wel weer warm.
Camera en zonnebril mee dus. Voor
de gasten aan boord zijn er hengels
met molens aanwezig en het nodig
(soft) kunstaas. Ook natuurlijk aas is
altijd voorhanden. In overleg kan er
een lunch en koffie of thee worden
verzorgd.
Waar gaan ze vissen? In principe
de Amstel, Het IJ, Noordzeekanaal,
Molenplas, Mooie Nel, Gooimeer,

Nieuwe Meer en Ouderkerkerplas.
Maar wilt u naar Hollands Diep/Haringvliet kan dat ook. Wanneer en
hoelang er gevist wordt is aan de

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

Kerkuilen en hun
uilskuikens
Kerkuilen leven in Nederland
vooral buiten de randstad. Maar
in ons gebied is er de laatste
tien jaar ook broedsucces, mede dankzij nestkasten van IVN.
In topjaren zijn er in Nederland tot wel 3000 broedparen.
De jaarlijkse aantallen veranderen evenwel als gevolg van het
voedselaanbod. Als de winter
streng is geweest, zijn er weinig
veldmuizen en is er niet veel te
eten voor kerkuilen. In ons gebied zijn er jaren achtereen goede broedresultaten geweest,
vooral in door IVN geplaatste uilenkasten. Van vier tot zeven jongen per broedsel. Maar 2015 is
een daljaar. Naar een verklaring
voor de onbezette nestkasten en
kleine legsels kunnen we slechts
gissen.
Uilen bij boer Roest.
In een nestkast in een open
schuur bij boer Roest waren vorig jaar zeven jongen en dit jaar
slechts twee. Voor die twee werd
de uilenringer ingeseind om te
komen voordat ze zouden gaan
uitvliegen. Vorige week kwam
hij, en een paar IVN-ers waren
erbij om mee te genieten. Bij het
plaatsen van de ladder tegen de
nestkast zagen ze een oudervogel wegvliegen naar een andere schuur op het erf. De ringer haalde de jongen voorzichtig
uit de kast, deed ze in een zakje om ze veilig te vervoeren naar
de ringapparatuur. Maar hoe
voorzichtig de uilenringer ook te
werk ging: één jong scheet hem
direct bij het vrijkomen onder en
het andere jong deed ’t later alsnog. Het wegen, meten en ringen verliep verder probleemloos. Vervolgens werden de oudervogels gevangen en bekeken.
De kleinste oudervogel bleek al
geringd. De andere oudervogel,
het iets grotere vrouwtje niet. Ze

werd gewogen, gemeten en van
een ring voorzien. De gegevens
werden zorgvuldig genoteerd
Ringen levert wat op
De gegevens worden gemeld bij
de vogelbescherming. Met behulp van ringgegevens uit het
hele land wordt veel kennis vergaard over aantallen, leeftijd en
gedrag van vogels. Het ringen
zelf is een leuke en educatieve
bezigheid.
De uilskuikens waren lief en
kwetsbaar, pluizig en lelijk. Maar
het volwassen kerkuilvrouwtje
was ook aandoenlijk toen ze met
haar poten omhoog op de weegschaal lag. Ze hield zich angstig
koest. Het venijn kwam toen ze
weer werd opgepakt. Toen zette ze haar flinke klauwen in de
hand die haar oppakte, en kwam
tot op het bot. Au, au, au… Dat
leert je dat je beter uilskuikens
kunt hebben dan hun ouders.
De jongen schijten wel, maar
slaan geen klauwen uit.
Ria Waal

klant. In principe kan het elke dag
van de week. Meer weten? zie advertentie elders in dit blad of kijk op:
www.kingcharlyroofvisgids.nl

Fiat Zomer Inruil Boost
Regio - Fiat heeft deze maand een
mooie zomer inruil actie ingezet. De
gehele maand juni ontvangen kopers van een nieuwe Fiat tot wel €
3000 extra inruil voor hun huidige auto. Fiat maakt het kopen van
een nieuwe auto hiermee wel heel
aantrekkelijk. De aankoopprijs van
bijvoorbeeld een Fiat Panda komt
hier inclusief inruilboost op slechts
8895,- te liggen. Kies je voor een
Cabrio? Dan kun je gebruikmaken
van de gratis upgrade, dat levert namelijk een voordeel op van 2900,-!

Sinds begin dit jaar staat de superhippe crossover van Fiat in de showrooms, de 500X. Ook deze auto kan
nu met voordeel worden aangeschaft zodat u al voor 18495,- een
splinternieuwe 500X koopt.
Een overzicht van de inruilpremies
op de diverse Fiat modellen is terug te vinden in de showrooms van
Fiat Van Kouwen in Amsterdam en
Hoofddorp en op de website www.
vankouwen.nl.
De actie loopt alleen deze maand,
dus profiteer zolang het kan.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
ren te realiseren is er geld nodig.
De kinderen van de Driehuisschool
wilden daar graag hun steentje aan
bijdragen.

Nieuwe Opel KARL bij Van
Kouwen in de showroom
Regio - De vakpers is laaiend enthousiast over de nieuwe Opel
KARL. Dit splinternieuwe model
staat vanaf 15 juni officieel in de
showrooms bij de Opel dealers. Van
Kouwen maakt er een feestje van
op donderdag 11 juni in Amsterdam
en op vrijdag 12 juni in de Hoofddorp. Dat zijn komst feestelijk gevierd wordt door Van Kouwen heeft
er vooral mee te maken dat deze auto nu al hoge ogen gooit:
De ANWB concludeerde na het testen van de nieuwe Opel KARL: De
Opel KARL is luxer, veiliger en voordeliger dan we tot nog toe in deze
klasse hebben gezien. Wilt u ook als
eerste de KARL bekijken onder het
genot van een hapje en een drankje? Breng dan een bezoek aan Opel
Van Kouwen. Op donderdagavond
11 juni in de Opel Flagship Store in
Amsterdam, Snijdersbergweg 99101 en op vrijdag 12 juni in Hoofddorp, Sonderholm 164.
De Flagship Store is op zich al de
moeite van een bezoekje waard. Af-

gelopen week bracht Dr. Karl-Thomas Neuman, CEO van Adam Opel
AG een bezoek aan deze bijzondere dealervestiging. Hij was zeer enthousiast over de wijze waarop de
Opels in de showroom gepresenteerd worden en over hoe de Opel
History Tour door het gehele bedrijf
de Opel beleving versterkt.
Tijdens het gesprek met de beide
directeuren van Van Kouwen, gaf de
heer Neumann aan dat hij een opleving verwacht van de Opel verkoop
door de introductie van de compacte Opel KARL, waar nu al veel belangstelling voor is. Maar ook dat de
nieuwe Opel Astra, waarvan zeer recent de foto’s zijn vrijgegeven, een
succes gaat worden. Van Kouwen
is er trots op dat ze de heer Neumann mochten ontvangen; zijn aanwezigheid werkt inspirerend en motiverend voor het hele Van Kouwen
team! Op de foto v.l.n.r. Theo van
Kouwen, Karl-Thomas Neumann en
Frank Vaneman.

Een gouden dag op de Driehuisschool
De Ronde Venen - Zoals elk jaar
was er op de Driehuisschool een actie voor een goed doel. Dit jaar was
er gekozen voor de stichting “Gouden Moment”. Deze stichting bestaat uit twee dames, Evelyn en Mischa, die wensen van kinderen vervullen.

Het afgelopen jaar hebben zij een
boek gemaakt waarin kinderen met
het syndroom van Down met hun
idool op de foto staan. Een van deze kinderen is leerling van de Driehuisschool. Dat was voor de school
mede aanleidng om voor dit goede
doel in actie te komen. Dit jaar heeft

de stichting de schrijver Mark Haayema bereid gevonden om terminaal
zieke kinderen in het ziekenhuis te
bezoeken om samen met hen een
verhaal te schrijven. Deze verhalen worden, net als de foto’s vorig
jaar, gebundeld in een boek. Om dit
Gouden Moment voor deze kinde-

Schoolplein
Het schoolplein werd voor de actie op donderdagmiddag 4 juni omgetoverd tot een winkelstraat. Nadat wethouder Dijkstra iedereen
om 14.45 uur welkom had geheten
en de winkelstraat officieel opende, kon de verkoop van alle spullen beginnen. De straat werd druk
bezocht. Het geluid van vallende
muntjes in de geldbussen werd veel
gehoord. En dit alles voor de stichting “Gouden Moment”. Het aanbod varieerde van zelf geknutselde
schaaltjes tot dopen uit een chocoladefontein, van het aaien van kleine baby konijntjes tot het kopen van
kleding en speelgoed, en optredens
van kinderen. Al met al zijn de kinderen van de Driehuisschool zeer
creatief geweest met het inzamelen
van geld. Aan het einde van de dag
kon aan Evelyne en Mischa het geweldige bedrag van 759 euro worden overhandigd. Een mooi bedrag
dat bijdraagt aan het verwezenlijken
van het eerder genoemde Gouden
Moment. De kinderen van de Driehuisschool zijn erg benieuwd hoe
het boek er uiteindelijk uit gaat zien.
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Volop belangstelling bij
The Yoga Club Mijdrecht

Tennisteam Groen 1 TV
De Ronde Vener Kampioen!
Mijdrecht - De voorjaarcompetitie zit er weer op en goed nieuws:
TV De Ronde Vener team groen 1 is
kampioen geworden. Het team van
Javi, Jesse, Joel, Levi, Romijn & Yannick hebben alle rondes de sterren
van de hemel gespeeld en is ongeslagen uit de bus gekomen. De eerste speelronde moesten wij helaas
met slechts 3 jongens op pad naar
IJsbaanpad Amsterdam, maar zij
hebben daar toch nog de 4 wedstrijden die wel gespeeld konden worden gewonnen. De overige uitwedstrijden bij De Kegel en bij Wilnis
werden gewonnen met 6-0 en 5-1
en ook alle thuiswedstrijden werden gewonnen, zelfs 3 x met 6-0.
Tot de laatste speelronde was het
echter spannend, want er moest gespeeld worden tegen het bekende
en beruchte Amstelpark. Zij stonden
ook nog ongeslagen op de tweede
plaats, met 1 punt minder dan wij en
moesten minimaal gelijk spelen tegen hen. De jongens begonnen met
de 4 singels en dit waren echt hele

mooie partijen. Toen de eerste 3 jongens hun singels allen wonnen, brak
er een luid gejuich uit op de banen!!
Kampioenen!! Even later werden
ook de 4e singel en de twee dubbels gewonnen. Knap hoor mannen,
van harte gefeliciteerd. Op de laatste speeldag zijn wij met z’n allen
en met vaders, moeders en broers
en zussen en oma uit eten geweest
bij de Strooppot. Dit zouden wij al
doen, maar als kampioenen was het
toch extra feestelijk en smaakten
de pannenkoeken nog lekkerder.
Wij hebben daar echt heerlijk gegeten en werden zelfs nog 2 x toegezongen door het personeel van de
Strooppot met een ijsje met vuurwerk, echt geweldig! Nog bedankt
hoor Oma Mary voor de heerlijke
toetjes. Op zondag 31 mei was de
competitieafsluiting voor alle competitieteams in het clubhuis en werden de jongens nogmaals flink in
het zonnetje gezet en kregen zij allen een mooie medaille en een cadeautje van het bestuur

Mijdrecht. Zondag 7 juni hield The
Yoga Club Mijdrecht voor het eerst
Open Huis. Belangstellende konden
er gratis kennismaken met het aanbod aan verschillende soorten binnen- en buitenyoga, waaronder yoga
voor beginners, power yoga, vinyasa
flow yoga, yin yoga, pilatus, Qigong
en Tai Chi. The Yoga Club Mijdrecht
is gehuisvest in de bebouwing tussen de Bowling en het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg waar
tot voor kort kinderopvang Optikids
was. Op de toegangsdeur was echter (nog) geen herkenbare entree
met de naam van de club aangebracht. Zodoende was het voor belangstellenden ‘van buiten af’ even
zoeken naar de ingang. Dat was en
is de normale toegang naar de Optisport fitness op de eerste verdieping bij het Veenweidebad. Vervolgens binnendoor naar beneden. Het
blijkt dat het aanbod van The Yoga
Club in het verlengde ligt van het
Optisport programma. Ondanks deze (voorlopige?) omweg bleken alle proeflessen waarvoor men zich
kon opgeven volledig vol bezet te
zijn. Genoeg belangstelling dus. Zowel binnen als buiten waren er tal
van oefeningen die konden worden
gevolgd en er waren demonstraties,
zoals Tai Chi.
Heel bijzonder is de ‘hot-yoga’ die
bij een temperatuur van 40 graden
C in de speciaal daarvoor ingerichte
studio wordt gegeven. Dat gebeurt

met infrarood apparatuur aan het
plafond en is volgens kenners heilzaam voor lichaam en geest. Marle de Leede, Michelle Kofman, Cora
van Geel en Marloes Winkel zijn de
docenten die de lessen verzorgen.
Vanaf maandag 8 juni worden zowel
overdag als ’s avonds de lessen verzorgd. Dan kunnen belangstellenden er ook voor ‘hot-yoga’ terecht
die voor De Ronde Venen uniek is op
deze locatie. Omdat de website nog
in ontwikkeling is kunnen belangstellenden het lesrooster volgen en
raadplegen via www.facebook.com/
TheYogaClubMijdrecht?fref=ts. Een
mailtje sturen voor vrijblijvend meer
informatie en/of voor het maken van
een afspraak kan natuurlijk ook: info@theyogaclub.nl.
“Het zijn voornamelijk body & mindlessen die we geven. Dat doen we
op deze locatie zowel binnen als
buiten. Het laatste als het mooi weer
is natuurlijk. Je kunt je heerlijk ontspannen tijdens een yogales waarbij je het zicht hebt op een eindeloos polderlandschap. Daar komt bij
dat als iemand zich inschrijft voor
een cursus hij of zij tevens gebruik
mag maken van het fiitnesscentrum,
de zonnebank en de sauna bij Optisport en het zwembad. Die mogelijkheid is er dus,” licht Marle toe.
Kortom, bent u toe aan regelmatige
ontspanning van lichaam en geest,
dan bent van harte welkom bij The
Yoga Club Mijdrecht. Daar zijn geen
leeftijdsgrenzen aan gebonden!

Vissersvrouwenkoor “Haring met
Ui” u met optredens vermaken.
Poldersport zorgt ervoor dat u kunt
kanovaren op de Fortgracht. Gaat
u liever lopen over water, dan is
dit mogelijk in een van de z.g.n.
aquarollen. Aan de kinderen is ook
gedacht! Bloemsierkunst Christa Snoek verzorgt diverse kinderworkshops en er is een springkussen aanwezig. Bovendien kunnen kinderen zich laten schminken. Vanzelfsprekend kunt u vol-

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
mocht de D3 van Argon nog voor
een laatste toernooi in actie komen
bij PVCV in Vleuten. Het was die dag
zonovergoten en om 8 uur was het
verzamelen. Rond 9 uur starten we
met de eerste wedstrijd tegen Desto D5, deze werd netjes gewonnen met 2-1. De jongens speelden
echt top samen, en de 2e wedstrijd
werd dan ook tegen een sterk Driebergen D5 gelijk met 1-1. De volgende wedstrijd moest worden ge-

Toen was het wachten op de fond
vlucht en daar was de eerste Duif
van H. Half om 16.00.39 uur tweede
H.C. Pothuizen om 16.00.46 Derde K.
Roelofsen om 15.59.32 uur

op genieten van diverse hapjes en
drankjes die ter plekke aangeboden worden terwijl DJ’s Gerrino en
Arjan zorgen voor muzikaal entertainment met hun discotheek.
Tijdens de Fortfair is er tevens een
poffertjeskraam aanwezig, een palingrokerij, een ijskraam en een sushikraam en verzorgt Yves Krimpenfort van Fort Waver-Amstel
voor u een wijnproeverij.
De Fortfair is geopend van 14.00 tot
20.00 uur en de toegang is GRATIS!

speeld tegen OSM 75’ D4 en werd
ook weer glansrijk gewonnen met
3-0. Als laatste moesten ze tegen
de thuis club PVCV D7, dit was een
spannende strijd en werd afgefloten bij een stand van 1-1. Natuurlijk was de punten telling doorslaggevend, en werd de D3 met 1 punt
verschil nummer 1 .Jongens gefeliciteerd met deze 1e plaats en natuurlijk de 3e plek in de competitie,
goed gedaan en op naar het nieuwe seizoen.

Duivenvereniging
P.V. Rond de Amstel
Regio - Deze week weer twee
vluchten de Vitesse en de Fond
vlucht De Vitesse vlucht 218 km. De
fond vlucht 580 km.
De Vitesse vlucht was als eerste aan
de beurt. 11 Deelnemers 271 duiven.
De eerste duif werd geklokt door
A.M. Duivenvoorde om 10.59 uur.
De tweede duif R. den Boer 11.02
uur en de Derde peter Bosse 11.02
uur. Als tweede aan de beurt: 9
deelnemers en 160 duiven.

Zondag a.s. Fortfair in De Kwakel
De Kwakel - Op zondag 14 juni
organiseert de Kwakelse Ondernemers Vereniging een gezellige
Fair op ’t Fort in De Kwakel. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom! Er zijn vele activiteiten voor
zowel jong als oud. Diverse lokale ondernemers presenteren hun
producten en diensten op de kramenmarkt. De gehele middag zijn
er optredens en demonstraties. Zo
kunt u kijken naar een demonstratie figuur-kettingzagen en zal het

Argon D3 team eerste op
het laatste toernooi

Quievrain u itslag
1. A.M. Duivenvoorde
2. R. den Boer
3. Bosse en zn
4. H. Half
5. Th. Kuylenburg
6. M. v/d Hoort
7. K. Roelofsen
8. R. v.d. Wal
9. H. Hendriks
10. H.C. Pothuizen
Bourges uitslag
1. H. Half
2. H.C. Pothuizen
3. K. Roelofsen
4. Bosse en zn
5. R. den Boer
6. A.M. Duivenvoorde
7. P.J. Schaik
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Kim en Mark winnaars
Clubkampioenschap Matchplay
Wilnis - In het weekend van 6 en
7 juni werden de clubkampioenschappen Matchplay op de 18-holes
wedstrijdbaan van Golfclub Veldzijde gespeeld. Voorafgaand waren al
kwalificatierondes gespeeld.
Tijdens een zonovergoten tweedaags kampioenschap gingen de
twaalf beste speelsters bij de dames
en de beste zestien heren in vier
rondes de strijd aan. Zodra tijdens
een ronde duidelijk is dat de tegenstander niet meer kan winnen is de
wedstrijd ten einde maar door het
hoge niveau van de spelers moest
in veel matches toch zeker drie uur
lang in opperste concentratie gespeeld worden. Bij matchplay gaat

het om het minst aantal slagen halen per hole. Bij de dames werd Kim
Versleijen uit Wilnis voor de 7de keer
clubkampioene. Een ware prestatie
voor deze 24-jarige accountant in
spe die maar weinig tijd heeft om te
spelen. Drie weken geleden had ze
voor het laatst de clubs in haar handen. Op de tweede plaats eindigde,
net als vorig jaar, Joke Schiphorst
(Mijdrecht). Adrie van den Brink uit
Nieuwkoop, clubkampioene Matchplay 2014, werd dit keer derde.
Strijd
De strijd bij de heren was uitermate spannend. Alain Dufornée uit
Vleuten die vorig jaar de kampi-

oenstitel verwierf, moest op de laatste hole zijn meerdere erkennen in
Mark Weitjens (Wilnis). Op de derde plaats eindigde Jan Willem Lodder uit Uithoorn, die nog maar kort
lid is bij Golfclub Veldzijde.
De golfbaan van Golfpark Wilnis en
de vereniging trekken spelers uit de
regio en daarbuiten. Golfclub Veldzijde organiseert naast vele wedstrijden voor haar leden, ook het Wilnis Open, waarvoor nog ingeschreven kan worden. Dit toernooi wordt
op 20 juni gespeeld en de deelnemers van buiten de vereniging zijn
hier van harte welkom. Aanmelden
via de website www.golfclubveldzijde.nl en dan onder Actueel.

Matchplay Golfclub Veldzijde 2015 winnaars – v.l.n.r. Alain Dufornée (2e), Joke Schiphorst (2e), clubkampioene Kim
Versleijen, clubkampioen Mark Weitjens, Jan Willem Lodder (3e) en Adrie van den Brink (3e)

Afsluiting van het seizoen
van de Argon C6

Mijdrecht - Dit heerlijke team durfde het aan om een potje te voetballen tegen hun ouders (ook deden
van 4 spelers hun broertje, broer en
zusje mee). Wat waren ze fanatiek
om te winnen maar dat ware de ouders ook natuurlijk! Na de 1e helft
stonden de ouders met 3-0 achter
en dat lieten ze natuurlijk niet op

zich zitten! Na de rust gingen ze er
allemaal weer fanatiek tegenaan om
uiteraard toch een paar doelpunten te scoren! En ja hoor, de vader
van Stefan (keeper) scoorde het 1e
doelpunt! Dat gaf de ouders weer
moed, de ouders hebben uiteindelijk met 3-4 gewonnen!!! Helaas eindigde het potje voetbal met een on-

gelukkig val van C6 speler Jari, hij
kwam op zijn pols terecht en dat zag
er niet goed uit. Na een bezoek aan
Hofpoort Woerden bleek dat zijn
pols gebroken was.
Hierdoor moest Jari helaas de BBQ
missen en kwam hij uren later met
zijn arm in het gips toch nog even
langs.

Argon D2 wint van hun ouders
Mijdrecht – Traditioneel werd er
deze week de wedstrijd gespeeld
tussen Argon D2 tegen hun ouders. Het was een wat frisse maar
wel zonnige lenteavond. Ideaal weer
voor de tweede (dus intussen traditionele) wedstrijd tussen de spelers
van D3 en een aantal moedige ouders.
De enerverende strijd golfde op en
neer. De eerste helft was duidelijk voor D3. Met goed combinatiespel werden de ouders op een ach-

terstand van 3-0 gezet. In de tweede helft kwamen de ouders, waarbij de goede wil ver uitsteeg boven de technische voetbalcapaciteiten, sterk terug. Plotseling werd ook
goed zichtbaar waar de jongens hun
talent aan te danken hebben. De
van beide kanten fel maar fair gespeelde wedstrijd eindigde uiteindelijk op 4-4.
Dat gaf de krachtsverhoudingen
goed weer. In de penalty shoot out
kwamen de ouders (met wat hulp

van de scheidsrechter) als winnaar
uit de bus. Jan Burggraaf mocht dan
ook met gepaste trots de wisselbeker in ontvangst nemen.
Ook kregen de leiders Rob, Jan en
Bart bij deze gelegenheid een lintje
voor hun inzet. Niet afgeschrikt door
weer, wind of tegenvallende resultaten stonden zij dit jaar weer garant
voor een soepel lopend seizoen. Met
een welverdiende medaille werden
zij hiervoor door de ouders en spelers geëerd!

Argon E6 sluit seizoen in stijl af!
Mijdrecht - Afgelopen woensdag
heeft de Argon E6 een lang seizoen
afgesloten met een laatste wedstrijd
tegen de ouders. In het seizoen eindigden de jongens van de E6 keurig
als tweede in de voorjaarscompetitie. In 10 wedstrijden werd 8 keer
gewonnen, één keer gelijk gespeeld
en slechts eenmaal verloren. Na de
competitie wisten ze het AH Jos
van den Berg toernooi in Uithoorn
te winnen na weer 3 overwinningen

en een gelijk spel. Die lijn wilden ze
graag doorzetten in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen de ouders van de E6. Voor deze, altijd weer
bijzondere gelegenheid, traden de
ouders aan in de vertrouwde Argon
kleuren, terwijl de jongens in speciale E6 shirts aan de aftrap stonden.
De ouders startten uitermate scherp
aan de wedstrijd en namen snel een
2-0 voorsprong. Maar gedurende de
wedstrijd werd duidelijk dat de jon-

gens van de E6 wel een heel jaar
twee keer per week getraind hadden. De ouders wisten er een gelijkspel uit te slepen in de reguliere tijd.
Na verlengingen en penalty´s trokken de jongens van de E6 aan het
langste eind. Na de wedstrijd werden de leiders in het zonnetje gezet
en kregen de jongens allemaal een
prachtig boek met foto´s, verslagen
en statistieken van alle wedstrijden
van de Argon E6!

Ook Argon naar de eerste
Mijdrecht - Argon heeft in Nijkerkerveen er geen twijfel over laten bestaan wie er recht heeft op
een plaats in de eerste klas. Veensche Boys werd met een 1-4 nederlaag van het eigen veld gestuurd
en gaf in verdedigend opzicht maar
weinig kansen weg. Al snel na het
begin kwam Argon op voorsprong
en die stand werd tot eind eerste helft vastgehouden. De tweede
helft scoorde Argon eerst nog twee
doelpunten. Daarna mocht Veensche Boys iets terugdoen middels
een vrije trap, maar in minuut 95
werd dan toch de 1-4 eindstand bepaald. Volgend seizoen gaat Argon
het proberen in de eerste klas en zal
de gemeentelijke derby tegen CSW
wederom op het programma staan.
Foto: sportinbeeld.com

Vlinderbos naar de top!
Wilnis - Op Jenaplanbasisschool
Vlinderbos in Wilnis zijn er naast
het dagelijkse onderwijs veel mogelijkheden om kinderen in hun individuele behoeften te laten voldoen.
Naast remedial teaching, de plusgroep, cultuurmiddagen en nog veel
meer zijn we vorig jaar gestart met
talentonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans
krijgen om te ontdekken welke talenten zij hebben, dat de school
meer is dan alleen taal en rekenen.
Leren omdat het je interesse heeft,
omdat het je boeit en te ontdekken dat leren je ook plezier geeft. Er

worden zeer diverse thema’s behandeld, o.a. wiskunde, koken, techniek
en tuinieren.
Op dit moment worden de sporttalenten uitgedaagd. De eerste les
werd gegeven door Charissa van
Bruggen, zij is fysiotherapeut en
heeft van alles uitgelegd over het lichaam, bewegen en het voorkomen
van blessures. Ook hebben zij al
een hockeytraining gedaan. Afgelopen maandag zijn de kinderen naar
het Veenlanden College geweest.
Twee leerkrachten en 4 Havoleerlingen stonden daar voor ze klaar om
ze te begeleiden bij een bijzondere

activiteit. Ze hebben daar namelijk
een hele mooie klimmuur en na een
intensieve warming-up en uitleg
mochten de kinderen aan de slag.
Gordeltjes om en klimmen maar….
Er waren verschillende routes, de
een wat moeilijker dan de ander,
maar de sporttalenten van Vlinderbos hebben uiteraard de top bereikt! Iedereen was super enthousiast. We willen dan ook het Veenlanden College hartelijk bedanken voor
de gastvrijheid! De komende weken
gaan de talenten onder andere nog
aan de slag met basketbal, tennis en
hardlopen.
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Einde aan grandioze week

zwem4daagse
De Ronde Venen - Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft Zwem- en polovereniging
De Amstel in samenwerking met Optisport/
Veenweidebad en dankzij een groot aantal regionale sponsors de afgelopen week weer een
prestatie van jewelste neergezet. Vijf avonden
lang hebben zo’n 450 deelnemers tussen de 6
en de 90 jaar genoten van een aantal sportieve zwemavonden, waarbij dagelijks tussen de
250 en 2500 meter werd afgelegd. Tussendoor was er een scala van gezellige en sportieve activiteiten, georganiseerd door een
grote hoeveelheid vrijwilligers en verenigingen uit de eigen regio.
Op maandagavond was het zover, na weken van voorbereidingen, plannen maken,
promotie en organisatie, stond De Amstel met een heel groot aantal vrijwilligers klaar om te gaan starten. Bij de ingang van het zwembad was een groep
van 7 man aanwezig om de uitgifte van
de startkaartjes en het eventuele afrekenen in goede banen te leiden, zodat iedereen om klokslag zes uur getuige kon
zijn van het officiële startsein door burgemeester Divendal.
Er werd gestart met een korte demonstratie door de waterpoloërs en wedstrijdzwemmers, waarna de deelnemers konden gaan starten met hun
eerste baantjes. In het doelgroepenbad werd onderhand gestart met een
sessie aquajoggen door één van de
instructeurs van het Veenweidebad.
Buiten kon men volop aan de slag
met jongleren terwijl Schaakvereniging Denk en Zet Advisor in het clubhuis van De Amstel de mogelijkheid bood
om te dammen en te schaken. In datzelfde clubhuis konden de kinderen onder het genot van de muziek van Accordeonvereniging
Con Amore, cupcakes maken,
gebruik maken van de grabbelton en poffertjes eten. De
avond werd afgesloten met
snoep en limonade.
Op dinsdagavond was
de inschrijving van (nog
nieuwe) deelnemers beperkt en kon men snel
aan de slag voor de
tweede sessie van 10 tot
100 baantjes zwemmen.
Helaas kan de badminton
clinic door Badmintonvereniging de Veenshuttle geen doorgang vinden
in verband met het slechte weer. Wel staan vanavond
op het programma een clinic
kanoën in het doelgroepenbad
door Kanovereniging De Ronde
Venen, “het maken van wonden” onder leiding van Ineke Hond, instructrice
Lotus te Uithoorn en een hardloop clinic
georganiseerd door Atletiekvereniging De Veenlopers. Ook vanavond weer dammen en
scha-

in het Veenweidebad
ken en een kleurwedstrijd, spijkerpoepen en een
lezing Sportvoeding. Ook weer een snoepje en limonade. De muziek in het bad wordt deze avond
verzorgd door Kunst De Ronde Venen uit Wilnis en
de avond wordt afgesloten met een ijsje mede gesponsord door l’Opera Ice en een appeltje voor de
dorst van de firma Ruizendaal.

Ook dit jaar was de Zwem4daagse dankzij een
grote hoeveelheid vrijwilligers, sponsors en Ronde Veense verenigingen weer een overweldigend
succes. Allemaal hartstikke bedankt dat jullie dit
weer mogelijk gemaakt hebben voor zo’n 450
enthousiaste deelnemers en allemaal
graag weer tot volgend jaar.

Op woensdagavond zit het ritme er bij de zwemmers inmiddels goed in voor het baantjes zwemmen. Al bij de ingang van het zwembad is de attractie voor vanavond duidelijk als we daar de
pony’s van Lucky Stable zien staan: Ponyrijden!
Voorts in het bad vanavond een clinic vlinderslag
voor volwassenen en in clubhuis Bubbels lotuswonden, cupcakes, grabbelton en snoep en limo. Ook vanavond de mogelijkheid om je te laten schminken.

Voor alle foto’s kun je
naar
https://www.facebook.com/DeAmstelZwem4daagse en om te zien
wat De Amstel
jouw nog meer
te bieden heeft
kun je kijken
op www.zpvde-amstel.nl.

Op donderdag komt het eind al een beetje in zicht,
voor enkelen zelfs al de laatste avond. De attractie voor buiten is vandaag het springkussen
terwijl in het clubhuis ruimte gemaakt is voor
knutselen en een kleurwedstrijd. Buiten kan
er weer gejongleerd worden, en voor de liefhebbers: steltlopen en éénwielfietsen. Ook
vanavond kan er weer deelgenomen worden aan de hardloopclinic. In het bad is er
een clinic wedstrijdzwemmen en een clinic
waterpoloën. Ook dit jaar geeft Muziek- en
showkorps Triviant weer een prachtige demonstratie door in volle glorie enkele muziekstukken ten gehoren te geven, waarbij de kleine waterpoloërs toch wel even
afgeleid worden door de langskomende
majorettes.
Op vrijdagavond is het steevast Discoavond en dus weer een drukke avond
waarbij het overgrote deel in de rij
komt voor zijn of haar medaille en rode roos. Dus meteen na de vierde en
laatste sessie zwembaantjes afleggen
naar het clubhuis voor het inleveren
van je banenkaart en het in ontvangst
nemen van je medaille en toegangsstempel voor de disco. Ook dit jaar weer
de medailleuitreiking voor ons onze oudste
deelneemster; de inmiddels 90-jarige Toos
Hallewas die haar 17e medaille opgespeld krijgt. Onderhand dat de Amstelvrijwilligers de “scholentelling” gaan
uitvoeren spoeden de kids zich naar
de twee recreatieve baden voor de
disco, die ook dit jaar weer professioneel uitgevoerd wordt met
veel licht en geluid. De muziek
wordt even onderbroken door
de jaarlijkse loterij en de uitreiking van de wisselbeker “meest
zwemlievende school”. Eigenlijk
was het al geen verrassing dat
ook dit jaar de beker weer ging
naar de Proostdijschool, die met
maar liefst 59 leerlingen het hoogste percentage (bijna 44%)
aan deelnemers behaalde.
Jongens en meisjes gefeliciteerd!
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Hertha ME1 sluit seizoen af in Heino
Vinkeveen - Zaterdag jl. 6 Juni
was het eindelijk zover, de meiden van Hertha ME1 gingen in
Heino een groot toernooi spelen met alle kampioenen van de
hoofdklasse en bekerwinnaars
van dit seizoen. De eerste wedstrijd was tegen DES Nijverdal
en die werd door Hertha wonnen met 1-0.
De tweede wedstrijd moest Hertha tegen vv Heino en ook die
werd gewonnen, 2-0. De laatste wedstrijd in de poule moesten ze tegen FC RDC uit Deventer en ook die werd door Hertha gewonnen met maar liefst
4-0. Nummer 1 van deze poule,
dus opmaken voor de grote finale. De finale was tegen Buitenveldert ME1 uit Amsterdam. Helaas waren deze net iets te sterk
voor de meiden uit Vinkeveen
Hertha verloor met 2-1. Maar het
was een geslaagd toernooi.

GVM heeft Superkids
Sterre en Shelly!

Team Bar Adelhof bedankt
hun sponsor hartelijk!
Mijdrecht - Het bowlingseizoen
2014/2015 van bowling vereniging
Mijdrecht zit er op. Team Bar Adelhof wil graag hun sponsor en eigenaren van bar Adelhof Henk en Ria
de Vries enorm bedanken voor het
afgelopen seizoen.
Het is tegenwoordig uniek als je
als team zijnde geheel gesponsord
word in deze economische tijd. Het
team bestaande uit: Martien v.d.
Vaart, Marco Cobben, Dennis Maarsen, Piet Folkertsma en Mariska

Examens Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is er in de
dojo van Judoschool Blaauw de eerste van twee weken examens afgenomen. Deze week hebben 74 judoka’s
laten zien wat zij het afgelopen seizoen hadden bijgeleerd. Gadegeslagen door ouders, oma’s, opa’s en andere belangstellenden, die genoten

van de verrichtingen, lieten de judoka’s de worpen en de grondhandelingen zien.
De voorzitter van de examencommissie, bestaande uit David Siebeler,
Martijn de Jong, Ronald Oussoren en
Edwin Blaauw, heeft een ieder persoonlijk toegesproken en de uitsla-

gen bekend gemaakt.
De uitslagen van
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu: Axel Koeleman, Emma Zeilstra, Kyros Tsamitros, Peter
Idema, Theije Gerrits, Tim Lamme, Zeline Verkade

Blom ging goed van start aan het
begin van het seizoen. Heel eventjes hebben ze zelfs bovenaan in de
competitie mogen staan. Door een
blessure van Mariska moest zij helaas afhaken en moesten de mannen alleen aan de bak, dat was blijkbaar even omschakelen want het
team zakte terug naar de 5e plek.
Gezien de concurrentie in de competitie een hele mooie plaats om te
eindigen. Mannen jullie hebben het
prima gedaan!
Gele band, 5e Kyu: Adam el Bazghouti, Arien Jan Gerrits, Bas Zeinstra,
Didier Bosman, Evi Millenaar, Fleur
Strijk, Ismael Ozdemir, Jelmer Zuiker,
Kyan van der Toorren, Lars Brouwer,
Lucas Kolb, Marijn van der Meulen,
Noa Pinkster, Quincy Donkervoort,
Stijn Verkade, Vince van Genderen,
Wout Nap
Oranje slip, 5e Kyu: Alexandros Tsamitros, Fahd Farah, Indy Burggraaf,
Jippe Steenbergen, Lucas Romijn,
Mecx Burg, Mike van der Linden,
Stijn de Groot
Oranje band, 4e Kyu: Aidan Kruijver,
Amy Dekkers, Bram Koot, Erik Dekkers, Jens van der Weijden, Justin
Geerts, Kevin Schonhage, Levi van
Kreuningen, Nick Fiege, Paul Schut,
Sven Kas, Thomas de Koster, Twan
Versteeg
Groene slip, 4e Kyu: Aiden Vermeulen, Gabriel Losekoot, Ilyas Farah,
Joep Wilmink, Pascal Konijnenburg,
Sander Loo, Sietse Zeinstra
Groene band, 3e Kyu: Chris Coppens,
Daan van Scheppingen, Iris Koster,
Joey de Hondt, Kevin van Wijk, Rosa
van den Assem, Teije Goossens, Thijmen Hooijman
Blauwe slip, 3e Kyu: Bjorn Lemmens,
Mike Burggraaf, Rob Burggraaf, Sander ten Veldhuis, Simon Klappe
Blauwe band, 2e Kyu: Dyami Koppenol, Lina Kruijswijk, Lisa Zurcher
Bruine slip, 2e Kyu: Mila van Coevorden
Bruine band, 1e Kyu: Jasper Paul, Jesse Goossens, Martijn ten Veldhuis,
Romano Vermeulen, Tom Westra

Mijdrecht - Wie de afgelopen tijd
het programma Superkids heeft gevolgd, heeft vast ook Elastic Fantastic zien optreden en afgelopen vrijdag de derde plek zien pakken!
Dit drietal liet samen prachtige
acrobatische elementen zien. Het
kleine meisje vloog door de lucht en
werd soepel weer opgevangen door
de twee grotere meisjes.
Ook bouwden ze samen ingewikkelde torens en zorgden dat deze stabiel bleven staan. Zo gingen Sterre
en Shelly afgelopen weekend naar

Zwolle om daar hun oefeningen op
het Nederlands Kampioenschap te
laten zien. De meiden waren de enige van de vereniging die zich hadden weten te plaatsen, dus extra
knap!. De jury was streng en gaf de
meiden 24,950 pnt. Daarna was het
wachten wat de tegenstanders zouden doen.
De top 6 zat maar 0,5 pnt van elkaar
af, dus iedereen was zeer aan elkaar
gewaagd. Shelly en Sterre stonden er prachtig tussen op de derde plek!!

Ice Man bij het Amstelhof
Uithoorn - Luid applaus klonk er
van Nederlanders, Duitsers, Amerikanen en Chinezen als The Iceman
(Wim Hof) weer een record verbrak.
The Iceman is misschien in andere
landen nog wel bekender dan in zijn
eigen land door het alsmaar verbreken van records op kanalen als Discovery Channel, BBC, National Geographic, NBC. Hij was te zien op
de Duitse, Amerikaanse en Chinese televisie als hij opnieuw een record vestigde door zolang mogelijk
in een cabine te zitten, waarbij het
ijs hem tot aan zijn nek stond. The
Iceman heeft hiermee aangetoond
waar het menselijk lichaam toe in
staat is zodra je je daar fysiek en
mentaal toe zet. Alhoewel Wim Hof
nog altijd een uitdaging ziet in het
verbeteren van zijn huidige prestaties, ziet hij nu vooral de uitdaging
om jou te laten inzien welke mogelijkheden van je lichaam je allemaal
onbenut laat. Door de juiste training
en oefeningen maak je je lichaam
sterker en weerbaarder tegen ziektes. Door het Radboud UMC is begin 2014 aangetoond dat men het

“autonome” zenuwstelsel kan beinvloeden door de Wim Hof Methode (WHM) te leren en te beoefenen.
Iets wat tot op dat moment als onmogelijk werd geacht.
Op 4 juli komt Wim Hof een workshop geven bij het Amstelhof in Uithoorn. In een workshop wordt er
uitgebreid uitleg gegeven over fysiologie en de werking van de
geest. Tijdens de workshop worden er ademhalingsoefeningen gedaan waarmee je het zenuwstelsel
kunt beïnvloeden. Hierdoor merk je
direct dat je een groter vermogen
hebt met dezelfde energie. Ook gaat
Wim dieper in op de vragen: wat is
concentratie en hoe raak je zo goed
mogelijk geconcentreerd, zodat je
met succes doelgericht kunt werken. Door de oefeningen en technieken zorg je voor een zenuwstelsel dat rustiger en meer in balans is.
Indien u interesse in of vragen over
de workshop heeft kunt u contact
opnemen met het Amstelhof door te
bellen naar 0297-531855 of een mail
te sturen naar Frank.vahle@amstelhof.com.

Straatvoetbalsters CSW
weer op weg naar de top?
Wilnis - Dit jaar waagt een 6-tal Dmeiden van CSW zich als toetje van
een glorieus jaar aan het 4 tegen 4
straatvoetbal van de KNVB. Bij de
derde ronde op het Stadsplein in
Amstelveen ging het om de titel:
Kampioen van West-1. Het team, afkomstig uit de superieure MD1 (42
uit 14 in de hoofdklasse A!) veeg-

de de vloer aan met hun tegenstanders. Op 28 juni op de Grote Markt
in Haarlem komen de 6 districtskampioenen tegen elkaar uit om de
titel: Kampioen van Nederland. Vorig jaar nog eindigde een groepje
E-meisjes op een onwaarschijnlijk
sterke tweede plaats. Zouden Michelle, Dana, Esmee, Esmee, Donna

en Noa het nog beter kunnen? Bij
de E en F meisjesafdeling van CSW
kunnen meisjes vanaf 5 jaar ook op
zoek gaan naar zulke mooie resultaten. Bij de 5 teams zijn nog een paar
plekjes over; je kunt direct geplaatst
worden. www.cswilnis.nl/contact/
ledenadministratie. info: Bertus
Vrielink tel 0622942850.

Meisjes F3 HVM dagje uit naar Zandvoort
Mijdrecht - Op zaterdag 6 juni vond
de “Jongste Jeugd Dag” plaats. Dit
toernooi werd georganiseerd door
de KNHB voor de D, E en F-jeugd
op verschillende clubs. In totaal deden er 700 teams mee met dit toernooi. Meisjes F3 van HVM mocht het
toernooi spelen bij de hockeyclub in
Zandvoort. Al vroeg in de ochtend
zaten de meiden in de auto op weg
naar Zandvoort. Emily kon er helaas
niet bij zijn, maar gelukkig kon Sen-

na (van de Benjamins van HVM) invallen. In totaal werden er vier wedstrijden gespeeld. De meiden hebben goed gespeeld. Er werd door
Aimée, Jasmijn B., Kiara, Yara, Eva,
Jasmijn V. en Senna goed samen
gespeeld, er werd verdedigd en er
werden mooie doelpunten gemaakt.
Wedstrijden werden gewonnen, gelijk gespeeld en verloren. Tussen de
wedstrijden door kregen de meiden
van de gastclub limonade, snoep,

chips, broodjes en ijs. Aan het einde
van het toernooi werd iedereen beloond met een mooie medaille.
De finalewedstrijd van het toernooi
was de laatste wedstrijd die de meiden samen speelden. Het seizoen zit
er nu op. Volgend jaar gaan zij naar
de E. Het afgelopen seizoen hebben ze veel geleerd van hun trainsters Laura en Suze. Met veel plezier speelden de meiden elke zaterdagochtend een wedstrijd.

