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Felle brand
De Hoef - In de nacht van za-
terdag op zondag brak er in de 
Hoef een brand uit bij een bed 
and breakfast aan de Westzij-
de. Ook twee auto’s, die op de 
oprit stonden, werden ernstig 
beschadigd. De gealarmeer-
de brandweer was er snel bij 
en wist de vlammen snel te be-
dwingen. De oorzaak van de 
brand is nog niet bekend. Om-
wonenden verklaarde tegen-
over de politie dat zij verschil-
lende knallen hadden gehoord. 
De politie is een buurtonder-
zoek gestart.

Fietser gewond
Wilnis - Zondagmorgen vond 
een groepje wielrenners een 
gewonde wielrenner aan de 
Amstelkade in Wilnis. Hij bleek 
bewusteloos. Vanwege de ernst 
van de verwondingen werd di-
rect de traumahelikopter opge-
roepen. De politie en trauma-
helikopter waren snel ter plaat-
se waarna zij direct eerste hulp 
verleenden. De ambulance 
heeft vervolgens de man naar 
het ziekenhuis overgebracht. 
Het is nog onbekend of de man 
is aangereden of zelf gevallen 
is. Voor zover nu bekend heeft 
niemand het ongeluk zien ge-
beuren.
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Ontwikkel jezelf 
bij de provincie 
Utrecht

IN DE
PROVINCIE

Wilnis - Na de 1-0 overwinning een 
week daarvoor kon CSW de strijd 
om promotie/degradatie op zater-
dag 10 juni afmaken bij Roda’46 in 
Leusden. Al vroeg in de wedstrijd 
wist CSW op voorsprong te komen, 
waardoor Roda’46 tweemaal moes-
ten scoren om een verlenging af te 

dwingen. Het lukte Roda’46 in de 
tweede helft om éénmaal te sco-
ren tegen de sterke verdediging 
van CSW. Vijf minuten later was de 
spanning over toen CSW via een 
benutte strafschop op 1-2 kwam 
wat ook de uiteindelijke eindstand 
was. Deze terechte promotie naar 

de 1e Klasse werd vanzelfsprekend 
uitgebreid gevierd op het veld en la-
ter in de kantine in Wilnis. 

Foto: Orange-pictures.nl

Voor een uitgebreide fotorepor-
tage zie elders in deze krant.

Terechte promotie CSW 
naar 1e klasse

Mijdrecht - Met een ‘uitgeklede’ 
receptie zonder toespraken maar 
mét een hapje en een drankje, is 
het eerste gedeelte van het gere-
noveerde winkelcentrum De Lin-
deboom - vanaf de Dorpsstraat ge-
zien - woensdagmiddag een beet-
je feestelijk door bouwbedrijf Bé-
bouw Midreth opgeleverd. Op de 
keper beschouwt maar ‘gedeeltelijk’ 
want de nieuwe winkelruimte van 
Mens-Westerbos straat nog steeds 
leeg. Een minpuntje. Was het niet 
beter geweest even te wachten tot-
dat ook deze winkel in gebruik was 
genomen?... Toegegeven, het nu ge-
renoveerde gedeelte ziet er prach-
tig en functioneel uit. Als de rest van 
het complex op dezelfde manier de 
verbouwing ondergaat en er net zo 
uit komt te zien, heeft hartje Mijd-
recht er een fraai winkelcentrum bij 

en kunnen ondernemers en consu-
menten daar best trots op zijn.

Waar vertegenwoordigers van het 
bouwbedrijf, Hoorne Vastgoed, AM 
Projectontwikkeling uit Utrecht, de 
wethouders Anco Goldhoorn, Da-
vid Moolenburgh en zelfs burge-
meester Maarten Divendal met een 
aantal ambtenaren als genodigden 
blijk van hun belangstelling gaven, 
liet het merendeel van de winke-
liers verstek gaan. Was het omdat zij 
het te druk hadden met hun klan-
ten of uit solidariteit met hun col-
lega ambachtelijk bakker Jan Wes-
terbos? Die kan zich in dat deel van 
de winkelgang nog steeds niet ves-
tigen omdat hij last ondervindt van 
allerlei tegenslagen en vooral slech-
te medewerking van de nutsbedrij-
ven die als addergebroed bij bouw-

projecten worden beschouwd. Een 
zaak waar toch de hoofdaannemer 
Bébouw Midreth of opdrachtgever 
Hoorne Vastgoed verantwoordelijk 
voor is om te zorgen dat ook deze 
ondernemer volgens plan naar zijn 
nieuwe locatie kan verhuizen. De 
vertraging speelt Westerbos duide-
lijk parten in zijn omzet en planning 
en voor hem was er dus geen ‘fees-
telijke opening’. Die kwam in dit ge-
val te vroeg maar het was door be-
trokken partijen en het Promotiebu-
reau Maureen al ingepland. Wester-
bos moet maar afwachten wanneer 
hij met zijn winkel kan verhuizen. 
Dat heeft hij helaas zelf niet in de 
hand en Bébouw Midreth ook niet. 
Wij vroegen aan Jan hoe het nu ver-
der gaat. 

Vervolg elders in de krant.

Bakker Mens-Westerbos bereikbaar op bestaande locatie

Eerste deel winkelcentrum 
De Lindeboom opgeleverd

Woensdag 7 juni werd het eerste gerenoveerde deel van winkelcentrum De Lindeboom in een feestelijke stemming 
offi cieel opgeleverd

Mijdrecht - Voor het zestiende 
achtereenvolgende jaar vindt op 
woensdag 21 juni a.s. op het Raad-
huisplein in Mijdrecht de traditi-
onele haringparty voor het goede 
doel plaats, georganiseerd door Li-
onsclub Mijdrecht-Wilnis. Wethou-
der David Moolenburgh verricht 
om 17.00 uur de opening en van-
af 18.00 uur zal veilingmeester Pe-
ter Forsthövel het eerste vaatje Ron-
deveense haring bij opbod veilen, 
om zodoende een zo hoog mogelij-
ke opbrengst binnen te halen voor 
het goede doel van dit jaar: het Jo-
hannes Hospitium in Wilnis. In te-
genstelling tot voorgaande jaren 
vindt het evenement dit keer plaats 
op een woensdag. De Haringparty 
is voor iedereen vrij toegankelijk en 
een prima gelegenheid om vrienden 

en bekenden, of relaties en nieuwe 
contacten in een gemoedelijke sfeer 
te ontmoeten. Drankjes en haringen 
kunt u ter plaatse verkrijgen mid-
dels een bonnensysteem.
Als onderdeel van het programma 
wordt rond 17.30 uur de nieuwe zo-
mereditie van businessmagazine De 
Venen INTO business gelanceerd 
door uitgever Martijn van Dalen. 
De haring wordt volgens goede tra-
ditie vers aangevoerd door Volen-
dammer Visdelicatessen Smit van 
winkelcentrum Adelhof. Niet al-
leen is de opbrengst van de veiling 
bestemd voor het goede doel, ook 
door de Hollandse Nieuwe te ko-
men proeven op woensdag 21 ju-
ni, steunt men het Johannes Hospi-
tium’ in Wilnis. Zie ook www.johan-
neshospitium.nl. 

Haringman Smit Delicatessen en veilingmeester Peter Forstheuvel.

Wethouder opent 
Mijdrechtse Haringparty

De Ronde Venen - Een ouderwets 
gezellige meezing voorstelling in ’t 
Oude Parochiehuis. Aan de Bozen-
hoven in Mijdrecht. Wees welkom 
in de oud-Hollandse keuken, waar 
de keukenkast gevuld is met lekker-
nijen: stroopsoldaatjes, Ulevellen, 
kaakjes van Verkade, Kwatta-repen 
en Buisman voor de koffi e. In deze 
keuken pruttelt de koffi e op het for-
nuis en staat de borrel koud. Neemt 
u met ons plaats ‘Aan de Keuken-
tafel’ en geniet van de ‘liedjes van 
toen’, want aan deze tafel wordt mu-

ziek geserveerd. Intussen kletsen 
we bij over die goeie ouwe tijd. Over 
grappige nieuwsfeiten uit de krant 
van vroeger, over de bekende gezel-
schapsspelen en over de leukste ra-
dio- en televisieprogramma’s. Komt 
u gerust door de voordeur, de deur 
is los! Pak een stoel en schuif gezel-
lig aan, het wordt een heerlijk oud 
Hollands middagje. Kaarten kunt u 
vooraf reserveren: 0297-778020. En-
tree: 10 euro per persoon (incl 1 
consumptie). Middag voorstelling 
aanvang 14.00 uur

Zondag 25 juni in het Oude Parochiehuis: 

Theatergroep Mooi Weer, 
met aan de keukentafel‘

Regio - De Stichting Hoogvliegers 
vliegt met zieke en gehandicapte 
kinderen, het hele jaar door en van-
af elk vliegveld in Nederland. Pilo-
ten, veelal beroepsvliegers, stellen 
hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig 
daarvoor beschikbaar. Meer dan 15 
keer per jaar wordt er een speciale 

dag georganiseerd. Op zaterdag 16 
september wordt er voor de vierde 
keer een dag georganiseerd in Hil-
versum. Deze dag is onder andere 
voor kinderen uit De Ronde Venen, 
Uithoorn, Aalsmeer, Woerden en 
Bodegraven. Alles wordt uit de kast 
getrokken om de kinderen een dag 

Hoogvliegers gezocht 
voor Hilversum

te bezorgen die ze niet licht zullen 
vergeten. Naast piloot zijn, genieten 
ze van vrachtwagens, mooie auto’s 
en veel meer activiteiten, zodat het 
hele gezin een dagje uit heeft.
 
Opgeven?
Wil je Hoogvlieger worden of wil je 
iemand opgeven? Dan gelden de 
volgende regels:
- Je hebt nog niet eerder gevlo-

gen met of dankzij Stichting 
Hoogvliegers (want dan ben je al 
Hoogvlieger)

- Je hebt een (chronische of ter-
minale) ziekte of bent (verstan-
delijk of lichamelijk) gehandi-
capt

- Je valt in leeftijdscategorie tus-
sen 6 t/m 17 jaar

- Je woont in Aalsmeer, Uithoorn, 
De Ronde Venen, Bodegraven 
of Woerden. Meld je aan via ht-
tps://www.stichtinghoogvliegers.
nl/hoogvlieger-worden  en wel-
licht word jij ook Hoogvlieger en 
ben jij erbij in Hilversum op 16 
september.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
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; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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Wekelijks kunt u hier lezen over Chazz 2017, het jazzfestival op 
Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Op 24 
juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt het weer en klinkt er heer-
lijke muziek in de mooie, sfeervolle tuin. 

Paul is pianist en oprichter van de 
band. Samen met twee geweldi-
ge blazers, een drummer en een 
gitarist speelt hij eigen composi-
ties en jazz standards. De band-
leden zelf noemen hun spel ‘van 
mainstream tot overstroming’. Ze 
komen uit Utrecht en traden on-
der andere op in Tivoli Vreden-
burg. Zeker is dat het quintet een 
energieke jazzband is die zich 
niet gemakkelijk in een hokje laat 
vangen. Ze spelen een bruisen-
de mix van soul-jazz, hard bop, 
swing en funk. Van ‘hard bop tot 
soft pop’ zou je de muziek kun-
nen noemen. Kom luisteren naar 
Streetwise en Chiffchaff van Paul 
van den Belt zelf.  En misschien 
herken je in andere muziek Mi-
les Davies en Art Blakey. Feeste-
lijk wordt hun optreden bij Chazz 
zeker, een feest voor jong en oud. 

Verder kun je genieten van de 
tuin en de gezellige sfeer. De ca-
tering is er vanaf het begin en 
zorgt voor lekker eten en voor 
drankjes. Parkeren in het wei-
land is gratis.

Voor foto’s en de programme-
ring van het festival: www.chazz.nl  
Daar vindt u ook informatie over  
de Mayaschool, het goede doel 
van Chazz 2017 en over de kaart-
verkoop.

Ria Waal

Paul van den Belt Quintet 

Rommelmarkt in Waverveen
Waverveen - Op zaterdag 17ju-
ni wordt van 10.00 tot 15.00 uur, op 
het plein van Herv. kerk aan de Clif-
fordweg een rommelmarkt gehou-
den. Op deze gezellige rommel-
markt kunt u  potten en pannen, 
speelgoed en boeken, tegen een 
voordelig prijsje kopen. Ook bloe-
men en planten, groeten en fruit, 
en verder van alles wat. Zelf ge-
maakte kaarten, ook de postzegels 

kunt u er bijkopen, deze postzegels 
ondersteunen de vereniging Woord 
en Daad. Koffie, thee en limonade 
met wat lekkers er bij, zullen na-
tuurlijk ook niet ontbreken. Wilt u 
spullen in brengen voor deze rom-
melmarkt, dat kan op vrijdagmid-
dag 16 juni van 14.00 - 17.00 uur op 
het plein bij de kerk. Voor vragen 
kunt u bellen naar 0297-264495 
(Lenie Smit).

Juffendag bij de 
Hoflandschool
Mijdrecht – Donderdag jl. was het 
voor alle kinderen van de Hofland-
school feest. Alle juffen van school 
waren op die dag jarig en dat moest 
natuurlijk gevierd worden. Er werd 
gezongen voor de juffen en er wer-
den cadeautjes gegeven. Maar er 
werd die dag ook heel veel gedanst. 
Er werd de kinderen een danswork-
shop aangeboden door twee vak-
kundige danseressen. De dan-
sen hadden allemaal te maken met 
het thema ‘Reis door de ruimte’. Zo 

dansten de kleuters als sterrenkin-
dertjes en maanmannetjes, groep 3 
als astronauten en vond er tussen 
de kinderen van groep 7 een space-
fight plaats. Alle groepen lieten hun 
aangeleerde dans in prachtige kos-
tuums aan hun trotse ouders in 
sporthal de Eendracht zien. De juf-
fen (en meester) lieten als klap op 
de vuurpijl ook nog hun danskun-
sten zien. Het was weer een zeer 
geslaagde juffendag op de Hofland-
school.

Molenlandschool en De 
wondere wereld der Natuur
Mijdrecht - Afgelopen week stond 
het thema ‘De wondere wereld der 
natuur’ centraal op obs Molen-
land. In iedere groep werd er ge-
werkt aan een onderwerp dat te 
maken had met de natuur. Groep 8 
heeft heel erg veel geleerd over af-
val, terwijl groep 6/7 nu alles weet 
van de Noord- en Zuidpool. Groep 
4/5 heeft gewerkt over de tropische 
regenwouden en groep 3 heeft ge-
leerd dat bijen ontzettend belangrijk 
zijn voor onze natuur. Tenslotte heeft 
groep 1/2 gewerkt over dinosau-
russen, waarbij er in de themahoek 
een levensgrote dino stond. Het pro-
ject werd geopend door twee me-
dewerkers van Greenpeace. Er was 
een quiz met alle kinderen in de gro-

te hal, waarna de voorlichting ver-
der ging in groep 6, 7 en 8. De hele 
week werd er volop gesproken, na-
gedacht en geknutseld over de na-
tuur. Bij de afsluiting was er in elke 
klas iets te zien en te doen naar aan-
leiding van het onderwerp waaraan 
gewerkt was. Kinderen namen hun 
ouders mee langs de verschillende 
groepen om de presentaties te be-
kijken. Zo kon je in groep 1/2 dino-
koekjes proeven, in groep 3 was een 
honingproeverij, in groep 4/5 werden 
tropische cocktail spiesjes gemaakt 
en in groep 6/7 was een heuse ig-
lo te bewonderen terwijl er ook ijsjes 
waren om van te smullen. In groep 8 
werd een presentatie gegeven over 
de plastic soep en de oceaan. 

Knutselen, zingen en meer 
bij VBW Kinderochtend 
Waverveen - Leuk, 24 juni is het 
weer zover kinderen van de basis-
school!!! We gaan zingen, knutse-
len en spelen, luisteren naar een 
verhaal en wat lekkers eten! In en 
bij de kerk is weer een VBW kin-
derochtend. Tijdens de VBW kin-
derochtend is het thema (T)op Sur-
vival! Misschien ben je wel eens Op 
Survival geweest? Misschien met 
een feestje en ging je door een bos, 
de polder of door de bergen op va-
kantie. Alleen of samen met ande-
ren een avontuurlijke tocht maken 
is leuk en spannend. Maar je moet 
natuurlijk wel goed voorbereid zijn 
voordat je “Op Survival” kan gaan. 
Zo kan je een routekaart meenemen 
of je kompas. Daarop staan de weg 
en de richting die je moet gaan. Wa-
ter meenemen is ook echt handig 
op Survival. Zo begin je dan aan een 
avontuurlijke goed voorbereide Sur-
vival. Tijdens deze VBW kinderoch-
tend in Waverveen gaan we ook 
met elkaar op Survival. Dan wel niet 

door het bos maar dan laten we via 
een verhaal uit de bijbel horen van 
iemand die op reis is en iemand te-
genkwam op zijn reistocht om hem 
te helpen. We hebben elkaar nodig 
zie je daar. Bij de VBW kinderoch-
tend zal je horen waarom de BIJBEL 
je routekaart voor je leven mag zijn. 
Natuurlijk is er niet alleen een ver-
haal, maar gaan we zingen, knut-
selen een spel doen en om 12 uur 
wat lekkers eten. Ook je ouders/ver-
zorgers zijn om 12 uur welkom om 
wat mee te eten. Neem ook gezel-
lig je vriendje, vriendinnetje, broer-
tje of zusje mee. Wanneer is het: 24 
juni 2017. Tijd : 10.00 - 12.30 uur, in-
schrijving vanaf 9.45 uur. Locatie: 
Cliffordweg 9, Waverveen. Kan je 
niet naar de VBW kinderochtend, 
kom dan naar de VBW dienst op 
zondagochtend 25 juni. Het begint 
om 9.45 uur. Tot dan hè, we hebben 
zin om jou te zien! Heb je vragen? 
Stuur dan een mailtje naar vbwwa-
verveen@gmail.com 

Zaterdag 
straattheaterfestival 
Regio - Komende zaterdag, 17 ju-
ni, wordt het 25e Straattheaterfes-
tival De Ronde Venen gehouden. 
Ook tijdens deze jubileumeditie is 
er weer veel verrassend spektakel 
te verwachten in en rondom het 
dorpscentrum van Mijdrecht!  Van-
af kwart voor elf geven de danse-
ressen van Jazz- en showballet Ni-
cole, zoals ze dat traditiegetrouw al 
heel wat jaren doen, op het Raad-
huisplein het swingende startsein 
voor deze zilveren editie van het 
Straattheaterfestival. De officiële 
opening wordt rond elf uur verricht 
door burgemeester Maarten Di-
vendal, waarna op meerdere plek-
ken in het dorpscentrum de arties-
ten ‘los’ gaan tot vijf uur ‘s middags. 

Keukentrap of lantaarnpaal? 
Ditmaal zijn er internationale acts 
uit België, Groot-Brittannië, Duits-
land, Frankrijk, Spanje en Oosten-
rijk. Zoals de Britse ‘Bash Street 
Theater Company’ met hun uit het 
leven gegrepen stomme film en de 
oorspronkelijk Spaanse tweeling-
broers van Doble Mandoble die 
vanuit België furore maken met 
hun absurdistische en spectaculai-
re keukentrap-act. Of wat te den-
ken van de verbazingwekkende il-
lusionistische show van het Franse 
Izimagic Duo en de muziek die de 
Spaanse straatdrummer maakt op 
zijn pannen en gerecyclede pvc-
buizen? Verbaas je over de frat-
sen die de Amerikaanse, maar in 
Duitsland wonende, acrobaat No-
ah Chorny uithaalt in een lan-
taarnpaal, lach je suf bij de absur-
de circusstunts met brommer, lad-
der en koffer van Theater LeeLa 
uit Oostenrijk en pink misschien 
een traantje weg bij de ontroeren-

de clownerie voor jong en oud van 
Compagnie Krak uit België. 

Lachen en meezingen 
Maar ook uit eigen land komen dit 
jaar wederom verbazingwekkende 
professionele straatartiesten naar 
Mijdrecht. Zoals Betsy de Clown, 
die een mysterieus optreden ver-
zorgt, of het gezelschap Exoot, dat 
op pad gaat met een rijdend aqua-
rium gevuld met goudvissen en een 
man die niet te vertrouwen is… 
Kijk vol verbazing naar de kunst-
zinnige theatrale act van Figuren-
theater Ennadien, ontmoet ‘Hout 
& hout’ van Jonas&Friends en laat 
je verleiden door Jordy Sanchez in 
zijn ‘Restaurant Kiss Kiss’. Miss Mi-
netti gaat in Mijdrecht op haar ge-
heel eigen manier op zoek naar 
nieuw zakelijk talent, de dames van 
Theatergroep A3 verzorgen een 
bruisend meezingspektakel, Thea-
ter Zonder Bla Bla verrast met een 
groep van vijf robots en Pret op Re-
cept loopt met drie uitgelaten jon-
ge honden door het dorpscentrum. 

Lokaal en regionaal talent 
Natuurlijk is er ditmaal ook weer 
aandacht voor lokaal en regionaal 
talent. Onder hen bekende deel-
nemers, zoals Sister Act, Da Ca-
po’s Popkoor, de schminkartiesten 
van ‘Kinderen voor kinderen’, Kunst 
Rond de Venen en Dansstudio 
Sietske. Plus nog meer ‘oude be-
kenden’ zoals Horangi Taekwondo, 
het Amstel Blazers Collectief, het 
ROM koor en de VIOS Twirlafde-
ling. Nieuw dit jaar is de band Fun-
ky Hotspots uit Abcoude, die aan 
het eind van de dag bij De Linde-
boom duidelijk van zich laat horen!
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Eerste deel winkelcentrum 
De Lindeboom opgeleverd

Bakker Mens-Westerbos bereikbaar op 
bestaande locatie

Vervolg van de voorpagina.

Frustrerend
In de nog af te bouwen ruimte wijst 
Jan op wat al is geplaatst. Dat zijn 
hoofdzakelijk de koelkasten die een 
complete wand omvatten en de sa-
nitaire voorzieningen. Ook staat de 
afbakoven voor in de winkel er al. 
Een deel van de werkruimte is zo 
goed als gereed, inclusief de airco, 
maar nog niet gebruiksklaar. Het 
geheel ziet er al goed en ultramo-
dern uit en voldoet aan de laatste 
norm en eisen op het gebied van 
werken en hygiëne in een dergelijk 
bedrijf. In de vloer en muren zijn alle 
aansluitingen voor afvoer, gas, wa-
ter en licht al aangebracht, echter 
die basisbehoeften zijn er nog niet. 
“Eerst moet er een oude gasbuis 
worden verwijderd die voor in de 
winkel onder het dakbeschot hangt. 
Dat moet Stedin doen. Als die weg 
is kan het plafond met de verlich-
ting ingebouwd worden,” legt Jan 
uit. “We hadden pech dat een paar 
weken geleden de open gegraven 
straat voor het werk op last van de 
gemeente weer dicht moest vanwe-
ge de jaarmarkt in het dorp. De ver-
gunning daarvoor was al afgegeven 
en daarbij was geen rekening ge-
houden met de vertraging in de op-

levering van mijn winkel. Het is af-
wachten wanneer er weer gegra-
ven gaat worden om werkzaam-
heden uit te voeren. Vlak achter de 
zaak ligt het inmiddels al wel twee 
maanden open voor de aanleg van 
nieuwe gas- en elektrakabels. Een 
waterleiding is er wel. We zouden 
op 15 mei open gaan met de nieu-
we winkel maar dat lukt tot op he-
den niet. Dan heeft een feestje vie-
ren voor een eerste oplevering voor 
mij ook geen zin. We zijn nu een 
maand verder en we hopen binnen-
kort toch een keer stroom te heb-
ben (vrijdag 16 juni zou Stedin naar 
zeggen de aansluitingen gaan rea-
liseren. Dan zitten enkele winkels in 
het centrum wel een paar uur zon-
der stroom. red.) Ik hoop dat het 
gas spoedig volgt. Regelmatig stuur 
ik een e-mailbericht naar Stedin 
met de vraag wanneer we kunnen 
verwachten dat de oude gasbuis 
wordt weggehaald en dat buiten in 
de straat de aansluitingen worden 
gerealiseerd. Ik stuur dat met ken-
nisgeving naar Hoorne Vastgoed en 
Bébouw Midreth zodat ze weten 
dat ik er zelf ook achteraan zit. Nou, 
je krijgt geen enkel antwoord van 
Stedin. Dat is erg frustrerend want 
ik kan geen kant uit met een plan-
ning. Want ook mijn interieurbou-

wer moet kunnen inplannen. Die 
heeft ook andere projecten en kan 
niet zomaar even op afroep naar 
Mijdrecht komen.”

Eerste week juli open?
Eerder waren er al plannen vast-
gelegd om de nieuwe winkelruim-
te in te richten, maar die worden 
noodgedwongen telkens op de lan-
ge baan geschoven. Jan: “Het kost 
zeker een week om de winkel en 
de werkruimte in te richten en dan 
hebben wij zelf nog een week no-

dig voor de verhuizing van de ande-
re kant hier naartoe. Als alles mee 
zit verwachten we nu in de eerste 
week juli de nieuwe winkel te kun-
nen openen, maar dat is met een 
grote slag om de arm. Punt is, dat 
zolang er niets aan de leidingen 
voor de nutsvoorzieningen wordt 
gedaan het bouwbedrijf en zijn me-
dewerkende onderaannemers ook 
niet verder kunnen en dan ligt de 
bouw stil. Die nutsbedrijven oefe-
nen een veel te grote invloed uit op 
de planning van iedereen die met 
de renovatie van het winkelcentrum 
heeft te maken. Daar zou eens te-
gen opgetreden moeten worden. 
Verbetering van de communica-
tie zou al een hele vooruitgang zijn. 
Maar ja, ze hebben een monopoly-
positie helemaal geen boodschap 
aan je.” Aldus Jan die erop wijst dat 
zijn winkel op de bestaande loca-
tie in het winkelcentrum zowel van-
af de ingang aan de Dorpsstraat via 
het tussenschotje in de gang als die 
via het Haitsmaplein nog tot nader 
aankondiging gewoon bereikbaar 
en open is.

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Krijg het Heen en Weer
Als het aan de gemeente Uit-
hoorn ligt krijgt Amstelhoek al-
leen het verkeer heen maar niet 
het weerom op korte afstand en 
ook nog niet eens voor alle ver-
keer. Een enorme beperking dus. 
Dat geldt niet voor de wijken van 
Uithoorn onderling, deze heb-
ben nagenoeg geen beperking 
van verkeer. Amstelhoek telt dus 
niet mee en wordt dus praktisch 
ernstig belemmerd in bereik-
baarheid en dus ook in econo-
misch functioneren. En dat ter-

wijl de VVD voor Uithoorn betere 
doorstroming voor de Zijdelweg 
wil. En als er in de toekomst bij 
de Raadhuisstraat gebouwd gaat 
worden, dan wil Uithoorn natuur-
lijk wel het bouwverkeer over de 
Irenebrug, dat scheelt dan veel 
bouwverkeer op de Maximalaan. 
Maar als de bouw klaar is dan, 
afsluiten voor het meeste ver-
keer, dan heeft men Amstelhoek 
niet meer nodig.
 
Arend Strijland, Amstelhoek

Open Dag “Het 
VerkeersCollege”
Regio - Het VerkeersCollege ver-
zorgt op zaterdag 24 juni weer de 
jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht. 1 
mei 2009 startte Het VerkeersCol-
lege in Mijdrecht. Al snel groeide 
het bedrijf en kwamen er meer au-
to’s en collega’s bij. Ze verhuisde in 
mei 2011 naar de locatie op het in-
dustrieterrein in Mijdrecht. Ook dat 
werd al snel weer te klein voor de 
grote groepen kandidaten en het 
werk wat ze hadden. Vanaf 2014 zit 
het hoofdkantoor op de Diamant 
6 in Mijdrecht naast het Veenlan-
den College. En in mei 2017 had-
den ze weer een nieuwe mijlpaal in 
hun bestaan. Vanaf 8 mei zijn ze ei-
genaar geworden van het pand op 
de Diamant. De oude dansschool 
van Jan Verburg is nu dus defi nitief 
een Verkeersschool. Eigenaar Er-
win Veenboer heeft hier zelf nog ja-
ren dansles gehad van Jan Verburg 
en is nu dus eigenaar geworden. 
Via deze weg wil Het VerkeersColle-
ge graag alle bijna 5.000 leerlingen 
en hun instructeurs bedanken voor 
het vertrouwen en hun inzet. “Door 
jullie zijn we nu uitgegroeid tot de 
grootste, leukste en beste verkeers-
school van Mijdrecht, met 15 lesau-
to’s, 7 motoren, bromfi etsen, aan-

hangwagens, een vrachtauto en 
een eigen pand”.

Binnen komen
Wilt u eens binnen komen kijken, 
dat mag (tijdens openingstijden) 
natuurlijk altijd. We hebben za-
terdag 24 juni weer onze jaarlijk-
se open dag vanaf 10.00 uur. Kom 
gezellig langs voor een gratis rijtest 
met de auto, BE, motor, bromfi ets of 
rijsimulator. Maak vast GRATIS de 
eerste km’s en ontvang daarna een 
opleidingsadvies. Ook kunt u, uw 
theoriekennis toetsen over de nieu-
we verkeersregels. Natuurlijk kun-
nen zij daarbij ook al uw vragen be-
antwoorden over: 2todrive (16,5 jaar 
B rijbewijs) en de code 95 (nascho-
ling chauffeurs). Deze Open Dag 
hebben zijn er speciale Kortingsac-
ties voor de auto, motor, bromfi ets 
en Rijsimulator. Ook zullen er diver-
se relaties van Het VerkeersCollege 
aanwezig zijn. (autobedrijf v. Rijn, 
Roke, VVN, Schadenet Kranenburg, 
st. De Baat) Komt u ook even langs? 
De koffi e en de instructeurs staan 
voor u klaar! Op zaterdag 24 juni 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Bij “Het 
VerkeersCollege” aan de Diamant 6 
in Mijdrecht (naast het VLC).

Op survival bij Veldjesfeest
Mijdrecht - Het Veldjesfeest is af-
gelopen week weer gevierd in 
Mijdrecht. De vrolijk versierde veld-
jes in Wickelhof, Molenland en Hof-
land straalden één en al gezellig-
heid uit. Ook door het fantastische 
weer was het drie avonden een écht 
feestje te noemen! Dit jaar was het 
thema: ‘Op survival!’ Oude beken-
den, zoals Olleke Bolleke en Bob en 
Roos, waren ook weer van de par-
tij. Olleke Bolleke kreeg een uitno-
diging van de koning, maar kon de 
weg niet meer vinden. Met een kom-
pas en met hulp van Julie, kon hij 
uiteindelijk toch naar de koning toe. 
Bob en Roos gingen op kamp met 
de klas. De meester was zijn kaart 
kwijt en ze moesten nog een heel 
eind lopen naar het kamp. Gelukkig 
was ook hier het kompas hun red-
ding. Het bijbelverhaal ging over ‘de 
3 wijzen.’ Terwijl de kinderen het ver-
haal hoorden, zagen ze het tegelijk 
uitgebeeld door een aantal toneel-
spelers. De wijzen zochten de nieuw 

geboren Koning. Door een heel bij-
zonder heldere ster aan de hemel, 
konden ze uiteindelijk Koning Jezus 
vinden. 

Aandenken
Na dit programma was het Veld-
jesfeest nog niet afgelopen: ieder-
een kreeg een aandenken, wat te 
drinken en iets lekkers. De kinde-
ren konden een zakdoek versie-
ren om een knapzak mee te maken 
en ze mochten zich uitleven op een 
hindernisbaan. Iedereen mocht een 
paar pogingen doen om hun record-
tijd te verbeteren. Afgelopen zon-
dag was de afsluitende kerkdienst 
in CGK De Wegwijzer. De bekende 
liedjes van het Veldjesfeest klonken 
weer, er was een korte impressie 
van het Veldjesfeest en uitleg over 
de ontmoeting tussen de Here Je-
zus en de Samaritaanse vrouw. Wie 
er niet bij kon zijn, of het evengoed 
nog wil terugkijken, kan dat doen via 
de website: www.cgkmijdrecht.nl

Twaalf jonge slootjesexperts 
in Wickelhofpark
Mijdrecht - Na anderhalf uur in-
tensief scheppen met een schep-
net in de sloten van het Mijdrecht-
se Wickelhofpark kregen ze namens 
IVN een vrolijke button opgesteld 
met de woorden ‘slootjesexpert’. Dat 
hadden ze verdiend door de water-
dieren die ze vingen voorzichtig in 
een teiltje met water te doen en te 
bestuderen. Vooraf was ze verteld 
dat ze met het schepnet in de buurt 
van waterplanten heen en weer 
moesten bewegen. Kleine beest-
jes leven liefst een beetje beschut. 
De kinderen moesten ook niet te 
diep scheppen, want dan zouden 
ze vooral modder in het schepnet 
vangen en geen waterdiertjes meer 
zien. Ze hadden allemaal goed ge-
luisterd en samen met ouders gin-
gen ze aan de slag. Schepnet mee, 
teiltje en zoekkaart bij de hand en 
waterdiertjes vangen. De grote wa-
terdieren vielen direct op: een kik-
kervisje en een babysalamander of 
een bootsmannetje, dat op zijn rug 
zwemt. Maar er waren ook piepklei-
ne beestjes, die je wel in een loep-
potje moest bekijken. 

Samen
En samen met een pappa/mamma 
of een begeleider van IVN kwamen 
alle kinderen met suggesties en na-
men. De verwondering en het en-
thousiasme waren groot. Alle die-
ren, van libellelarve tot bloedzui-
ger en van waterwants tot kleine vis 
werden in een groot aquarium over-
gedaan. De jongens zaten met hun 
neus er bovenop en behandelden 
interessante vragen als “Hoe adem 
je onder water als je geen kieuwen 
hebt?” Het antwoord kon je zien. 
Want regelmatig gingen de kleine 
waterdieren omhoog naar de op-
pervlakte. Dan haalden ze via een 
opening bij de staart lucht binnen. 
Dat was boeiend. 

De meisjes keken van een afstand 
of tekenden poelslakken en water-
spinnen. Ook zij werden slootjesex-
perts. Na afl oop van de slootjesmid-
dag werd het aquarium geleegd en 
gingen alle dieren weer terug in de 
sloot tussen het riet. Ouders en kin-
deren gingen naar huis en bedank-
ten voor de leuke middag.

Nieuwe coffee corner 
geopend 
Vinkeveen - Half mei is Ann’s Pla-
ce geopend in Vinkeveen. Op een 
druk bezochte opening op zondag-
middag heeft Anneke Huissen haar 
Coffee corner Ann’s Place offi cieel 
geopend. De Coffee corner is ge-
vestigd in een historisch pand (het 
oude zusterhuis Maria-Oord) aan 
de Herenweg 63 te Vinkeveen. Het 
straalt een ongedwongen sfeer uit 
en heeft een gezellig interieur inclu-
sief een grote leestafel. Ann’s Pla-
ce staat voor goede koffi e met iets 

lekkers, een cappuccino met aan-
dacht en een prima broodje. An-
neke is Ann’s Place juist begon-
nen omdat er (vooral) in de och-
tend en vroeg in de middag in Vin-
keveen behoefte is aan een ‘huis-
kamer gelegenheid’ waar je even 
lekker kunt genieten van koffi e en 
een praatje. Daarom is ze open van-
af 8.00 uur in de ochtend, dus een 
ideale gelegenheid om in alle rust 
met een lekker bakje koffi e de dag 
te beginnen. Maar je kunt er ook te-

“Zomerzangavond”
De Ronde Venen - Het Christe-
lijk mannenkoor “IMMANUEL” uit 
Wilnis/Mijdrecht organiseert op 
D.V. dinsdag 20 juni a.s. om 20.00 
uur, een prachtige Koor-en samen-
zangavond in kerkelijk centrum 
“De Rank” aan de Bernardlaan te 
Mijdrecht. Er zal een keur aan lie-
deren ten gehore worden gebracht 
die het koor graag zingt en aan u 
wil laten horen. Onder de vakkundi-
ge leiding van dirigent Jan Verhoef 
en begeleiding van orgel en piano 
van Theo Griekspoor belooft dit een 
prachtige avond te worden waar-
mee “IMMANUEL” het zangseizoen, 
voor de vakantie periode afsluit. Na 
de vakantieperiode starten ze weer 
met de repetities op dinsdag 28 au-
gustus. We gaan dan repeteren voor 

een optreden op 22 september in de 
Janskerk te Mijdrecht met de be-
kende musici André van Vliet orgel 
en Jan Lenselink piano, beide be-
kend van radio en televisie optre-
dens. Tevens gaat het mannenkoor 
op weg naar haar 40 jarig bestaan 
in 2018. Hiervoor gaan wz volop re-
peteren om een prachtig jubileum-
concert neer te zetten in het najaar 
van 2018. Hier zult u nog veel van 
horen. Mannen, mocht u dit een uit-
daging vinden om aan mee te doen 
kom dan gerust eens langs. Ze repe-
teren elke dinsdagavond van 20.00 
uur tot 22.00 uur in bovengenoemd 
kerkelijk centrum “De Rank”. Meer 
informatie gewenst? Bel of mail dan 
onze secretaris Gerrit de Pater 0297 
286474 depaterg@gmail.com.

recht voor ‘koffi e to go’. En natuur-
lijk voor (kleine) lunchgerechten zo-
als o.a. lekkere broodjes, tosti’s etc. 
Ann’s Place is ook te vinden op Fa-
cebook: Ann's Place Vinkeveen. De 
eerste reacties zijn veelbelovend: 
Kunst, Koffi e, Thee, Tosti’s, Brood-
jes en een Babbel. Gezellig in Vin-
keveen. Tevens heeft Anneke, bui-
ten de koffi e en andere lekker din-
gen, veel extra activiteiten gepland. 
Zo zijn er elke maand kunstenaars 
die er hun werk exposeren, gaat 
ze wijnproeverijen organiseren, ko-
men er taarten en cake bakwed-
strijden voor volwassenen en kin-

deren en staan er een aantal tafels 
en rekken met tweede hands spul-
letjes/kleding voor een leuk prijs-
je. In de komende maanden wor-
den er met andere gebruikers van 
de Broedplaats nog veel meer ac-
tiviteiten georganiseerd. Voorts is 
de ruimte te huur voor vergaderin-
gen en bijeenkomsten. Ann’s Place 
is 7 dagen per week geopend van 
8.00 uur tot 16.00 uur en op zon-
dag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Ge-
vestigd in de Broedplaats Vinke-
veen, Herenweg 63, tel 0297 547124. 
Kijk op de website: annsplacevinke-
veen.jouwweb.nl.
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Eindvoorstelling dansschool 
Nicole wederom groot succes!
Mijdrecht - Dit weekend gaf het 
Jazz- en Showballet Nicole haar 
30e jubileum show. Het evenement 
dat vond plaats in de Studio’s van 
Aalsmeer! Zoals altijd was het weer 
een spetterende en afwisselende 
show met diverse thema’s en cho-
reografieën, voor ieder wat wils ! De 
zaal zat twee dagen vol en de dan-

seressen en dansers dansten met 
alle energie de sterren van de he-
mel. Zelfs een surprise act van een 
doekdanseres kon niet ontbreken. 
Alle groepen, van de jongsten tot 
de wedstrijdgroep en he showballet 
kwamen meerdere malen op het po-
dium en toonden de fraaiste dansen 
op zeer gevarieerde dansnummers. 

Hans van Veen begeleide de avond 
met zijn aansprekende stijl voor de 
allerlaatste keer en kreeg daarvoor 
de welverdiende toejuichingen.  Met 
een Disney finale werd de dansshow 
uiteindelijk spectaculair afgesloten. 
Publiek en deelnemers konden we-
derom terugkijken op een geweldi-
ge show. Foto: sportinbeeld.com

Toch nog puntje voor 
Atlantis 4
Mijdrecht - Op dinsdagavond 6 ju-
ni stond voor het door Krijn & Ver-
bruggen gesponsorde Atlantis 4 de 
laatste wedstrijd op het programma. 
Deze wedstrijd, tussen ESDO, dat 
al kampioen was en de laatste van 
de poule werd een stuk spannender 
dan van tevoren gedacht.
De regen kwam met bakken uit de 
lucht, “perfect” weer voor de laatste 
wedstrijd van het seizoen. Atlantis 4 
met in de aanval Saskia Kraan, Mi-
lou Schouten, Thomas Bogaard en 
Gerben Veenhof ging fel van start, 
waardoor Gerben de 1-0 wist te 
scoren.
Ook de verdediging met Jennifer 
Haveman, Nancy Kroese, Max Rus-
man en Dave Both zat er goed bo-
venop. Toch wist ESDO gelijk te ma-
ken. Dit is het spelbeeld wat we zo’n 
beetje de hele wedstrijd gezien had-
den.
Het ene team komt een punt voor, 
het andere team maakt gelijk. Voor 
rust wist Jennifer nog een schot te 
scoren en Saskia gooide een door-
loopbal door de korf. Dit bracht de 
ruststand op 3-3.

Hetzelfde
Na rust bleef het spel hetzelfde. Nog 
steeds wist geen van beide teams 
het gat te maken. Coach Frank van 
der Meer bracht nog 2 verse krach-
ten in.  Anouk Röling kwam in het 
veld voor Jennifer en Martijn de 
Horde mocht Dave vervangen, maar 
ook deze 2 spelers konden het ver-
schil niet groter dan 1 krijgen. Uit-
eindelijk is de eindstand 8-8 ge-
worden. Nancy wist nog een schot 
te scoren in de 2e helft en Saskia 
nogmaals een doorloopbal. Invaller 
Martijn legde er 2 stippen in en Tho-
mas, die vandaag zijn laatste wed-
strijd in Atlantis 4 speelde, scoorde 
nog een schotje. Al met al een goe-
de wedstrijd van Atlantis 4, dat zo 
toch nog een puntje pakt in de laat-
ste wedstrijd. Het team wil alle in-
vallers van dit seizoen bedanken, en 
ook Evelien, die er elke week weer 
voor zorgde dat het team genoeg 
spelers had om überhaupt te kun-
nen spelen. Ook willen we Frank be-
danken die ons elke week trainen 
gaf, en ook Dick die de afgelopen 
weken zorgde voor een 2e training.

Mooie dag voor 29e Assuline 
buitentoernooi
Mijdrecht - Zondag 11 juni was 
een zonovergoten hete dag voor 
het 29e Assuline Turfstekerstoer-
nooi georganiseerd door volleybal-
club Atalante op de velden van de 
vriendelijke vrienden van de Vinken. 
Vijftien teams speelden een spor-
tieve strijd in 2 poules: de recrean-
ten poule en de super recreanten 
voor de meer geoefende ballers. Om 
10.00 uur klonk het startsignaal en 
erg leuke aan elkaar gewaagde par-
tijen werden gespeeld. Ieder team 
speelde dit jaar voor het eerst 2 van 
de 6 partijen in het zand op de nieu-
we beachvelden van Atalante en De 
Vinken.

Schoenen uit, een leuke afwisseling 
met de wedstrijden op gras. Na de 
eerste ronde volgde in de recrean-
tenpoule de finale ronde en werd 
het team Assuline 2 onder leiding 
van Coen Feddema winnaar en de 
wisselbokaal, die afgelopen 3 jaren 
bij de Waterboys op de schoorsteen 
had gestaan. In de superrecranten 
poule werd de finale in 2 spannen-
de sets gestreden tussen het sterke 
Assuline 1, dat al 3 jaar de wissel-
trofee in bezit had, tegen het sym-
pathieke team van de Veenmollen, 
dat dit jaar boven eigen verwachting 
zeer geolied samenspeelde.
De eerste set was een nipte over-

Wandel jij mee tegen 
kanker?
De Ronde Venen - Op zaterdag 26 
augustus a.s. organiseert Inloop-
huis ’t Anker ‘de 12 uur van De Ron-
de Venen’. Een sponsorwandeltocht 
om geld in te zamelen voor de ver-
huizing van Inloophuis ’t Anker en 
de oncologie afdeling van het Em-
ma Kinderziekenhuis.
De wandeltocht is voor iedereen, 
jong, oud, sportief of niet sportief. Je 
wandelt in een team en kunt elkaar 
steeds afwisselen. Het rondje lopen 
is door het Argon Park in Mijdrecht. 
Uiteraard kom je steeds over start 
en finish en daar wordt van alles 
georganiseerd om er een “feest-
je” van te maken. Kortom ook als je 
niet aan het wandelen bent is er ge-
noeg te doen. We starten om 10.00 
uur en om 22.00 uur is het specta-
culaire einde van de 12 uur van De 
Ronde Venen. 

Inschrijven
Inschrijven is heel eenvoudig. Stel 
een team samen, wijs een team-
captain aan en meldt je aan via de 
mail aanmelden@de12uurvandrv.nl 
Maak er iets speciaals van door al-

le teamleden in een opvallende out-
fit te steken of een gekke naam te 
bedenken. Na afloop van “de 12 
uur” is er een prijs voor het team dat 
het meeste geld in heeft gezameld 
maar ook voor het meest ludieke 
team. Kijk voor meer informatie op 
de website: www.de12uurvandrv.nl 
Natuurlijk is er niet alleen aan en-
tertainment gedacht, ook is er van 
alles te proeven bij de verschillende 
foodtrucks en de speciaal ingerich-
te bar. Ook hiervan is de opbrengst 
voor de 12 uur van de Ronde Venen. 
Om 21.00 uur lopen we de Lichtjes-
ronde, tijdens deze ronde gedenken 
we de mensen die ons zijn ontval-
len door kanker, of iemand die ziek 
is of aan het genezen is. Langs de 
hele route die ca. 700 meter lang is 
staan kaarsenzakken met branden-
de lichtjes. 

Opluchting
Helaas kent bijna iedereen wel ie-
mand die kanker heeft. Veel pa-
tiënten en hun familie ervaren dat 
het praten met lotgenoten een he-
le opluchting is. Daarvoor is Inloop-

Examens Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is er in de 
dojo van Judoschool Blaauw de eer-
ste van twee weken examens afge-
nomen. Deze week hebben 84 judo-
ka’s laten zien wat zij het afgelopen 
seizoen hadden bijgeleerd. Gadege-
slagen door ouders, oma’s, opa’s en 
andere belangstellenden, die geno-
ten van de verrichtingen, lieten de 
judoka’s de worpen en de grond-
handelingen zien. De voorzitter van 
de examencommissie, bestaande 
uit David Siebeler, Martijn de Jong, 
Roel Westra, Ronald Oussoren, San-
der Verlaan en Edwin Blaauw, heeft 
een ieder persoonlijk toegesproken 
en de uitslagen bekend gemaakt.

De uitslagen van 
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Bjorn van der Linden, Jakub Wegr-
zyn, Jens Lek, Nick De Lange, Quin-
ten Blom, Ruben Meijer, Rutger de 
Paauw, Ryan Brader, Sylvie van Eek-
elen, Yuna Hoogendoorn

Gele band, 5e Kyu
Bjorn Martijn, Boyd Smit, Conrad 
Hoving, Daniel Duijn, Florencia Lo-
sekoot, Jayden Visser, Julius Muller, 
Lars van der Linden, Luca Knepper, 
Luuk Boot, Marley Smit, Mika Stam, 
Nadine Schuurman, Sam Camme-
lot, Sam van der Jagt, Sem van Heel, 
Thomas Moraitis, Tobias Koster, Vig-
go De Lange
Oranje slip, 5e Kyu
Eline van Zijtveld, Elisa Hoornweg, 
Emma Zeilstra, Jordan Hessing, Ru-
ben Fokkens, Sophie Verlaan, Theije 
Gerrits, Thirsa Fokkens, Zeline Ver-
kade
Oranje band, 4e Kyu
Arien Jan Gerrits, Bas Zeinstra, Is-
mael Ozdemir, Joep Haarman, Lars 
Brouwer, Max Wittebrood, Nick 
Braamskamp, Nigel Enthoven, Siep 
van Remmerden, Thijs Polman
Groene slip, 4e Kyu
Anique Goudsmit, Fahd Farah, In-
dy Burggraaf, Mike van der Linden, 
Stijn de Groot

Groene band, 3e Kyu
Amber de Groot, Amy Dekkers, Ar-
thur van Kootwijk, Bjorn van Leu-
ven, Dakota Witteveen, Iris Swage-
makers, Justin Geerts, Kyan van der 
Toorren, Niels Koenders, Paul Schut, 
Tijn Haarman
Blauwe slip, 3e Kyu
Elysa Kikken, Gabriel Losekoot, Ilyas 
Farah, Ruben Duijn, Sietse Zeinstra, 
Stefan Baron
Blauwe band, 2e Kyu
Aiden Vermeulen, Bram Koenders, 
Daan van Scheppingen, Luca van 
Paassen, Teije Goossens, Thijmen 
Hooijman
Bruine slip, 2e Kyu
Merel van Zanten, Mike Burggraaf, 
Rob Burggraaf, Simon Klappe
Bruine band, 1e Kyu
Calvin Kikken, Lina Kruijswijk, Luuk 
Haarman, Verena Ratterman

De volgende examens zullen vol-
gende week worden gehouden in 
de dojo van Judoschool Blaauw.

huis ’t Anker al meer dan 10 jaar ac-
tief, nu slechts 2 dagen in de week 
in de kantine van Argon en alleen 
overdag. We willen graag uitbreiden 
maar  daarvoor is helaas geen plek 
bij Argon. Verhuizen dus. Inloophuis 
’t Anker heeft alleen geen eigen in-
komsten. Wij leven van dotaties en 
sponsoring, vandaar deze sponsor-
wandeltocht. Een manier om geld 
op te halen zodat we naar een nieu-
we locatie kunnen verhuizen om 
meer activiteiten te organiseren. 

De verbinding met het Emma Kin-
derziekenhuis bestaat ook al jaren. 
Onze voorzitter heeft zelfs een roei-
tocht naar Engeland georganiseerd 
om geld op te halen voor het Emma 
Kinderziekenhuis en ook nu willen 
wij ons graag inzetten voor onder-
steuning van kinderen met kanker 
en hun familie. Wil je op de hoogte 
blijven volg ons via facebook, insta-
gram of twitter. Inschrijven kan tot 
23 augustus a.s. kijk voor meer in-
formatie op www.de12uurvandrv.nl

winning (13-14) voor de Veenmol-
len. Het tweede deel ging lange tijd 
gelijk op totdat de Veenmollen in 
een mooie flow kwamen en met rui-
mere cijfers ook de tweede set pak-
ten. 
De toernooi combi met wedstrij-
den afwisselend op gras of zand 
beviel de meeste teams zeer goed 
en zo hebben nog meer volleybal-
liefhebbers kennis gemaakt met de 
2 Vinkeveense beachvelden. Vol-
gend gaan we wel weer voor méér 
teams, want hoe meer zielen hoe 
meer vreugd!
Voor meer foto’s zie www.vv-atalan-
te.nl

De Windroos wint scholenprijs zwem4daagse
De Ronde Venen - Afgelopen week 
was weer de jaarlijkse zwem4daag-
se in het Veenweidebad. Dit jaar al-
weer voor de 5e keer georganiseerd 
door zwemvereniging de Amstel.
4 dagen zwemmen en daarnaast 
ook leuke activiteiten doen. Poffer-

tjes eten, cupcakes versieren, grab-
belen, op de tractor rijden, knutse-
len, disco en schminken. Elk jaar 
is er een scholenprijs beschik-
baar voor de school waar de mees-
te kinderen van meedoen. Van ba-
sisschool de Windroos deden er dit 

jaar ruim 50 kinderen mee aan de 
zwem4daagse, genoeg om de scho-
lenprijs te winnen. Naast de mooie 
beker die ze kregen, mogen de kin-
deren ook nog een keer vrij komen 
zwemmen! Wat een leuke afsluiting 
van een supergezellige zwemweek!





CSW één grote familie vormt. Een 
familie die na het eindsignaal zo-
wel in Leusden als later in Wilnis de 
overgang naar de 1e Klasse uitge-
breid zouden vieren. Gezien de re-
sultaten in de tweede helft van de 
competitie en de vier wedstrijden in 
de nacompetitie een geheel terech-
te promotie. Gefeliciteerd!

vervolg van de voorpagina

Het was een drukte van jewelste op 
het sportpark van Roda’46 in Leus-
den. Mede door een jeugdtoernooi, 
maar voornamelijk omdat de sup-
portersschare uit Wilnis in grote ge-

tale op waren komen draven. De 
‘Boys van de Dijk’ zorgden voor 
een sfeer die past bij een beladen 
wedstrijd als deze. In de voorgaan-
de wedstrijd was Roda’46 er gena-
dig afgekomen met een 1-0 eind-
stand. Dat gaven ze ook grif toe 

op hun website en in de media. De 
verwachting was dat ze nu geterg-
de uit het startblok zouden komen 
om die achterstand teniet te doen. 
Het bleek ijdele hoop. Roda’46 was 
niet bij machte om gevaar te stich-
ten. CSW was de betere ploeg en 
hielden vast aan hun aanvallende 
speelstijl.  Coach Servinus had de 
ploeg nagenoeg ongewijzigd gela-
ten in vergelijking met de heenwed-
strijd. Dus met Dennis Prange en 
Robert Mulder in de basis. Al in de 
tiende minuut was het raak. Kevin 
Blom kon van dichtbij de bal inkop-
pen na een goed genomen vrije trap 
van Dennis Prange. Keeper Wenne-
kes van Roda’46 was kansloos om-
dat hij niet uit zijn doel kwam. Tien 
minuten na deze goal leek de wed-
strijd al beslist. Dennis Prange en 
Dave Cornelissen wisten door mid-
del van een een-twee-drietje vier 
verdedigers in de luren te leggen 
waarna Dave de bal eenvoudig in 
het doel kon schuiven. De uitste-
kend leidende scheidsrechter van 
Rijn wees eerst naar de middenstip, 
maar kwam terug op zijn beslissing. 

Buitenspel
De assistent-scheidsrechter had 
namelijk buitenspel geconstateerd, 
zijn vlag ook even gehesen, maar 
net zo snel weer ingetrokken. Na 
overleg werd de goal afgekeurd. 
Zo bleef in ieder geval de span-
ning in de wedstrijd. Roda’46 liep 
zich stuk op de uitstekende verde-
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Foto’s: de boys van de Dijk/
Kenneth Veerhuis

diging van CSW, bestaande uit Mai-
kel Pauw, Jelle van de Bosch, aan-
voerder Nick van Asselen en Ke-
vin Blom. Enig gevaar kwam uit af-
standsschoten waar doelman Jordy 
Wens wel raad mee wist. Na een af-
geslagen corner bracht Dave Cor-
nelissen de bal opnieuw in de doel-
mond en kon Erik Mulder van dicht-
bij inkoppen. De bal kaatste echter 
via de lat weer het veld in. Net voor 
het rustsignaal was er nog een op-
stootje. CSW had de bal buiten het 
veld gespeeld omdat een speler van 
Roda’46 geblesseerd op het veld 
lag. De ongeschreven regel om de 
bal dan weer terug te geven lapte 
Roda’46 aan hun laars wat een fel-
le reactie van CSW spelers ontlokte 
en een gele prent voor Maikel Pauw. 
Bij de vrije trap die Roda’46 daarop 
kreeg schoot Jamal Lachkar bewust 
de bal over de achterlijn, waarmee 
dit enige onsportieve moment in de 
wedstrijd galant opgelost werd.

Ongewijzigd
Beide teams begonnen ongewijzigd 
aan de tweede helft. CSW drong 
weer aan om aan alle onzekerheid 
een einde te maken. Bij twee opeen-
volgende corners van Kevin Blom 
kon Berry Kramer zijn kopkracht to-
nen, maar was de richting niet juist. 
De derde corner werd afgeslagen 
waarna een boogbal van Dave Cor-
nelissen net naast het doel vloog. 
Daarna was het beurt aan Roda’46 
en kregen zij twee corners achter el-

kaar. Bij de eerste redde Jordy Wens 
nog, bij de tweede was hij kansloos 
op de inzet van Jamal Lachkar, die 
na gefrommel in het strafschopge-
bied de bal gelukkig voor zijn voe-
ten kreeg, 1-1. De spanning leek 
even terug, wat echter na 5 minu-
ten weer over was. Dennis Prange 
werd goed aangespeeld op rechts 
en zijn voorzet kwam tegen de arm 
van Daan Banning. Scheidsrech-
ter van Rijn aarzelde niet en legde 
de bal op de strafschopstip. Kevin 
Blom schoot deze onberispelijk in. 
Roda’46 had nog iets meer dan een 
half uur om twee keer te scoren. Dat 
was voor de ploeg die al zwakker 
was dan CSW een onmogelijke op-
gave. CSW had zelfs meerdere kan-
sen om de wedstrijd defi nitief te be-
slissen. Berry Kramer ging alleen op 
de keeper af en besloot af te geven 
op de meegekomen Dave Cornelis-
sen. Zijn assist was echter te scherp. 
Later nam Dave de bal prachtig in 1 
keer op zijn slof na een mooie com-
binatie van Berry Kramer en Dennis 
Prange. Ook die actie bracht niet de 
gewenste opluchting. Vele wissels 
volgden bij beide partijen. Sander 
Kunkeler verving Berry Kramer, Vin-
cent Wens kwam voor Dennis Pran-
ge en Justin Blok voor Dave Corne-
lissen die met krampverschijnselen 
kampte. Opmerkelijk was dat naast 
de gebroeders Cornelissen en Mul-
der met de komst van Vincent Wens 
er nog een derde broederkoppel in 
het veld stond. Een toonbeeld dat 

vervolg van de voorpagina tale op waren komen draven. De 
‘Boys van de Dijk’ zorgden voor 

CSW één grote familie vormt. Een 
familie die na het eindsignaal zo-

kaar. Bij de eerste redde Jordy Wens 
nog, bij de tweede was hij kansloos 

Jordy Wens, Maikel Pauw, Dennis Prange (80. Vincent Wens), Jelle van den Bosch, Nick van Asselen, Kevin 

Blom, Erik Mulder, Robert Mulder, Berry Kramer (78. Sander Kunkeler), Dave Cornelissen (90. Justin Blok), 

Mike Cornelissen.      Foto: Orange-pictures.nl

Terechte promotie CSW naar 1e klasse
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Regio - Op zaterdag 17 juni zal de 
Wilhelminakade aan de Amstel in 
Uithoorn het decor zijn van een 
groots muzikaal en culinair eve-
nement. ‘s Avonds zal er voor Uit-
hoornse begrippen een uniek con-
cert plaatsvinden: een orkest van 50 
muzikanten, een popband, een pro-
jectkoor van 100 leden, een kinder-
koor en lokale solozangers en zan-
geressen. Zij zullen op deze op voor-
hand memorabele avond op de eve-
nementensteiger aan de Amstel een 
programma brengen met grote pop-
hits. Terwijl de avond valt op één van 
de langste dagen van het jaar en de 
bezoekers met hun drankjes op de 
kade staan, ontvouwt zich een mu-
ziekfeest voor jong en oud. Een me-
morabel evenement in wording! 
Door een razend enthousiast orga-
nisatieteam worden alle voorwaar-
den voor een geweldige middag en 
avond gecreëerd.

CULINAIR EN MUZIKAAL MIDD-
DAGPROGRAMMA
Voorafgaand aan het concert start 
vanaf 16.00 uur AmstelProms Culi-
nair, waar iedereen in de gelegen-
heid is om een drankje en een hapje 
te nuttigen en zo in de stemming te 
komen voor een onvergetelijke avond 

aan de Amstel. Om 16.00 uur opent 
een aantal culinaire verkooppunten 
hun kramen, gaat de muziek spelen 
en verricht de Uithoorns wethouder 
van Cultuur, Ria Zijlstra, de offi cië-
le openingshandeling, waarmee het 
eerste AmstelProms evenement van 
start gaat. Bezoekers kunnen gedu-
rende deze, hopelijk zonovergoten 
dag, hun drankjes en hapjes afreke-
nen met muntjes, die verkocht wor-
den bij twee kassa units. Ook start 
om 16.00 uur de muzikale omlijs-
ting met live muziek van jazz zange-
res Juuzz, het saxofoonkwartet Take 
4 en zal DJ Casey-D lekkere dance 
classics draaien. Het wordt een 
enorm spectaculair evenement dat u 
niet mag missen! Genieten en bijpra-
ten met familie, vrienden en kennis-
sen onder het genot van een hapje 
en een drankje én live muziek. Wat 
wil een mens nog meer?

CONCERT
Om 20.30 uur start het grootste con-
cert van de regio. Het wordt een 
feest der herkenning, waarbij u kunt 
genieten van de grootste hits van 
de afgelopen 40 jaar! Alle nummers 
worden begeleid door het 50 koppig 
KnA Orkest, dat onder leiding staat 
van dirigent Gerhart Drijvers. Zij zijn 

al sinds januari bezig met de voor-
bereidingen voor dit concert. Daar-
naast treedt het AmstelProms Cho-
rus van bijna 100 leden onder de be-
zielende leiding van Ferdinand Beu-
se van de Vocal Company op. Zij 
hebben de afgelopen 3 maanden 
gerepeteerd voor dit concert.Speci-
aal voor dit concert is er een Xing 
kinderkoor gevormd door Marjolein 
Porton. Ook Fort55 treedt op; een 
dampende en swingende party & 
soulband, waarbij de nadruk ligt op 
herkenbare soul, pop en dance klas-
siekers met een hoog dansvloerge-
halte. Dat wordt dus dansen!

SOLO ZANGERS EN ZANGERESSEN
Uithoorn kent vele muzikale talen-
ten, die de afgelopen maanden au-
dities hebben gedaan. Een 8-tal 
winnaars dat uit de bus kwam, zal 
AmstelProms met een aantal be-
kende hits opluisteren. U zult ver-
steld staan van het talent van deze 
Uithoornse artiesten.

TOEGANG
Het evenement is gratis toeganke-
lijk voor iedereen en te bekijken en 
beluisteren vanaf de kade. Wilt u 
verzekerd zijn van een zitplaats op 
de tribune? Als gast van onze tri-

bune heeft u ook toegang tot het 
VIP-gedeelte waar lekkere hapjes 
en drankjes te verkrijgen zijn. Be-
stel dan tribunekaarten voor � 25,00. 
U geniet van een heerlijke avond 
én u sponsort dit prachtige evene-
ment! Wilt u extra genieten van een 
1e rang zitplaats inclusief een vork-
jesdiner direct aan het podium? Be-
stel dan snel uw kaarten via www.
amstelproms.nl. Natuurlijk is het ook 
leuk om het evenement vanaf het 
water bij te wonen. Bootjes zijn dus 
meer dan welkom! Een sloep huren 
of een eigen 6 persoons (bedrijfs)ta-
fel reserveren? Mail dan naar info@
amstelproms.nl. Het team van Am-
stelProms heet u van harte welkom 
op Zaterdag 17 juni aanstaande!

LOTERIJ
Halverwege het concert zal er een 
loterij plaatsvinden met prachtige 
prijzen! 
- De hoofdprijs: Een weekend 

in een vakantiehuis op Quiros 
Bloemendaal aan Zee door de 
Vakantiemakelaar

- Notebook door CSU
- Privé optreden van jazz zangeres 
- Juuzz
- Sportabonnement van Plux
- Diner voor 2 door Du Nord

Hét muziekspektakel aan De Amstel

PROGRAMMA:
Middag:
16.00 – 16.15 Opening door Wethouder Ria Zijlstra
16.15 – 17.00 DJ Casey D
17.00 – 17.30 Take4
17.30 – 18.00 JUUZZ
18.00 – 18.45 DJ Casey D
19.00 – 19.30 Take4
19.30 – 20.00 JUUZZ
20.00 – 20.30 DJ Casey D

Avond:
20.30 Aanvang AmstelProms Concert
22.30 Einde concert
22.30 – 23.30 DJ Casey D

PROGRAMMA:
Wethouder Ria Zijlstra
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De Kwakel - Op zaterdag 17 juni orga-
niseert Tavenu samen met Digna Mie-
lard van Steelbandshop Holland het 
2-jaarlijkse internationale steelband-
festival. Tussen 12 uur ‘s middags en 
middernacht zullen 12 steelbands De 
Kwakel in tropische sferen brengen. 
Het festival is weer terug waar het in 
2009 begonnen is namelijk op het plein 
voor het dorpshuis De Quakel. Toen 
voorzichtig begonnen met 6 bands, is 
het inmiddels een festival waar je als 
steelband bij moet zijn, en er is zelfs 
een wachtlijst om mee te mogen doen. 
Om 11:45 uur zal het festival offi cieel 
geopend worden door burgemees-
ter Oudshoorn en His Excellency Co-
lin Connelly, ambassadeur van Trinidad 
& Tobago. De Steelbandmuziek is rond 
1940 ontstaan in het Caraïbische ge-
bied, op het eiland Trinidad en startte 
als muziek voor de armen. Het verhaal 
gaat dat bij toeval ontdekt is dat door 
verschillende “bobbels” in een olievat 
te slaan, er ook andere tonen ontston-
den. Door de arme bevolking, werden 
uit door de Amerikanen achtergelaten 
olievaten zo de eerste steeldrums (pan-
nen) gemaakt. Ondersteund door aller-
hande ook zelf gemaakte ritmische in-
strumenten, werden zij gebruikt bij hun 
Calypso feesten. De volgende bands 
zullen een optreden verzorgen tijdens 
dit festival:

Steelband Steelworks uit 
Middlesbrough – Engeland
Steelworks is opgericht in 2002. De 
Steelband heeft meer dan 30 leden van 
kinderen vanaf 9 jaar tot jong volwas-
senen vanaf 13 jaar en volwassenen. Ze 
spelen allerlei soorten muziek en tre-
den door heel Engeland op.

The Steelmasters uit 
Afferden (N-Br)
De naam steelband roept meteen ge-
dachten op aan de zonnige stranden 
van het Caraïbische gebied. Men ver-
wacht dan ook mensen uit die streek 
achter de instrumenten (pannen) en 
vaak wordt er verbaasd opgekeken als 
men ziet dat het hier gaat om “macam-
ba’s” (blanken) uit het land van Maas 
& Waal.

Steelband Soca On Steel 
uit Zwitserland
De band Soca On Steel (SOS) is een 
kleine steelband uit Zürich, Zwitser-
land. De Steelband werd in 2011 op-
gericht door een paar Zwitserse Steel-
pan-spelers die al eerder in verschillen-
de bands en projecten speelden. SOS 
is bekend om de traditionele soca mu-
ziek, evenals pop songs en ook reg-
gae. Leraar van SOS is Junior Edwards 
uit Trinidad & Tobago, die de laatste 8 
jaar ook bij de Panorama Competition 
in Trinidad & Tobago met Phase 2 Pan 
Groove gespeeld heeft. Hij is ook de ar-
rangeur en drummer van SOS. Junior 
woont sinds 20 jaar in Zwitserland en 
geeft ook les aan enkele andere steel-
bands in Zwitserland.

Tropical Steelpans uit Callantsoog
Steelband Tropical Steelpans uit Cal-
lantsoog vierde drie jaar geleden hun 
5 jarig bestaan. Hoewel het begin van 
de band ligt in 2002, zijn ze sinds 2007 
een traditionele steelband. Ze traden in 
die jaren op in binnen en buitenland, te 
denken aan Dam tot damloop, Amster-
dam marathon, de Nijmeegse vierdaag-
se en vele feesten en festivals. Zo zijn 
ze 2 maal in Dortmund geweest om op 
te treden bij de Caribbean night. Geniet 
tijdens dit optreden van diverse mu-
ziekstukken, variërend van de Trinidad-
se Soca, tot een Fragile in een Samba 
en Guus Meeuwis in een Calypso.

Steelband Tavenu uit De Kwakel
Natuurlijk is steelband Tavenu zelf ook 
deelnemer van dit festival. Tavenu zal 
2x een optreden verzorgen. ’s Middags 
om 15:30 uur treedt de band op met de 
leerlingen die hard geoefend hebben 
om deze middag mee te kunnen doen. 
De steelband van Tavenu is opgericht 
in 2002. Het midzomeravondfestival in 
2001 had als thema “slagwerk” met o.a. 
The Roadside steelband uit Utrecht. En-
kele drumbandleden van Tavenu von-
den het leuk om een nummer samen te 
spelen met deze steelband en het blijkt 
als je eenmaal met het steelbandvirus 
besmet bent je daar niet meer vanaf 
komt. Nog tijdens het midzomeravond-
festival werden de “pannen” besteld bij 
Kino (pannenmaker) en op 14 februari 
2002 was de eerste repetitie o.l.v. Carlos 
die nog steeds de instructeur is. Carlos 
speelt de pannen al van jongs af aan 
en veel nummers die Tavenu speelt zijn 
nummers uit die tijd. Af en toe worden 
er covers van bekende liedjes gespeeld 
maar het leukste vindt de band de ori-
ginele steelbandmuziek. Hoogtepunt 
voor Tavenu was in 2006 een week lang 
optreden in Spanje in Llorett de Mar en 
Barcelona. De steelband bestaat inmid-
dels uit 14 leden (incl. de 3 jeugdleden).

Steelband PANMAGIC 
uit Grootegast
De grootste steelband uit het Noorden 
van Nederland heet PANMAGIC, komt 
uit Grootegast en bestaat uit 25 leden, 
variërend in de leeftijd van 10 – 50 jaar. 
PANMAGIC is door Paula June James 

opgericht in 2007 en heeft drie jaar ge-
leden haar eerste lustrum gevierd. Er 
wordt wekelijks gerepeteerd in Lettel-
bert (nabij Leek) en waar nodig krij-
gen leden privé les van de Leader of 
the Band, Paula June James. Zij heeft 
haar conservatorium opleiding gevolgd 
in New York en woont sinds 20 jaar in 
Nederland.

Bijlmer Steelband uit Amsterdam
De Bijlmer Steelband Kids waren lange 
tijd het jongste steelpan orkest van Ne-
derland. Inmiddels zijn het jongeren en 
jong volwassenen geworden en gaan 
zij verder onder de naam Bijlmer Steel-
band. De Bijlmer Steelband Kids waren 
fi nalisten bij de Amsterdamse Muziek-
scholenprijs in 2004 en 2005. De Kids 
hebben in 2010 meegedaan aan het 
Prinses Christina Concours voor klas-
sieke muziek, waarbij zij een eervol-
le vermelding ontvingen en tevens de 
jongste groep waren en de eerste deel-
nemende groep uit de Bijlmer. Tevens 
waren zij de eerste steelpan spelers die 
ooit aan het concours hebben meege-
daan. Tijdens de eerste Nederlandse 
steelband wedstrijd in Almere in 2010 
eindigden zij als derde, zij waren de 
enige Nederlandse deelnemer, de an-
dere groepen waren Engels.

Steelband Panissimo 
uit Switzerland
Steelband Pannissimo is opgericht in 
1993 en heeft 10 leden. Behalve op-
tredens in Zwitserland heeft Pannissi-
mo opgetreden in Hongarije, Oosten-
rijk, Frankrijk en Italië. Ze spelen voor-
namelijk Calypso, Reggae, Latin, Pop en 
Evergreens.

Nederlandse Politie Steelband
Nadat de Nederlandse Politie Steel-
band en het Nederlands Politie Or-
kest op 4 januari 2012 werden getrof-
fen door een uitslaande brand, waarbij 
het gehele groot instrumentarium in-
clusief de opleggers van beide orkes-
ten, verloren zijn gegaan, zijn de beide 
orkesten nu weer volledig operationeel 
met compleet nieuw instrumentarium 
en nieuw vervoer. Sinds 1 mei 2012 is 
de Nederlandse Politie Steelband on-
derdeel geworden van het Nederlands 
Politie Orkest. De zelfstandige vereni-
ging "Nederlandse Politie Steelband" is 
hiermee opgeheven en de steelband is 
ondergebracht bij de Stichting Neder-
lands Politie Orkest.  Artistiek leider van 
de steelband is Charles van Zanten, hij 
heeft sinds 2011 het stokje over geno-
men van Felix Walroud. Voor de reor-
ganisatie van de Nederlandse Politie in 
1993 was de steelband onderdeel van 
de toenmalige Rijkspolitiekapel.

Steelband Korps Mariniers
De steelband van het Korps Mariniers 
is opgericht in 1969 op Aruba. In 2019 
bestaat dit ensemble dus 50 jaar. De 
toenmalige commandant van de Mari-
niers Kazerne Savaneta kreeg de steel-
band set overhandigd van de bevolking 
van Aruba. Al snel werden de Tamboers 
en Pijpers van het Korps Mariniers ge-
vonden om deze instrumenten te gaan 
bespelen. De steelband speelt onge-
veer 30 keer per jaar in binnen en bui-
tenland, met als hoogtepunt de carna-
vals parades op Aruba. Hun repertoire 
bestaat uit traditionele nummers, mo-
dern en zij zullen vanavond ook hun 
carnavalsprogramma van Aruba la-
ten horen. De steelband staat onder de 
muzikale leiding van sergeant Sander 
Bergman.

Calypsonic Steel Orchestra 
uit Dortmund – Duitsland
Het Calypsonic Steel Orchestra is een 
jeugdsteeband uit Dortmund, Duits-
land. Ze spelen vooral calypso, soca en 
reggae muziek, feestliedjes uit de Cari-
bische Zee, maar ze spelen ook eigen 
nummers. Van klassiek of pop tot rock 
muziek. De CSO heeft verscheidene 
belangrijke prijzen van Duitse muziek-
competities gewonnen, bijvoorbeeld 
een 1e Prijs in 'Deutscher Orchestre' 
Wettbewerb". In 2012 jaar speelden 
vier leden bij de Britse steelband "Re-
al steel" en wonnen het panorama van 
het Verenigd Koninkrijk 2012

Endurance Steelband uit London
Endurance Steel Orchestra is een steel-
band van een gemeenschapsorgani-
satie in Zuid-Oost-Londen. Het geeft 
mensen de gelegenheid om hun muzi-
kale talent uit te drukken en te ontwik-
kelen. Nu in het zevende bestaansjaar 
blijft het een sterk repertoire opbouwen 
om publiek op diverse evenementen te 
vermaken.

Showballet Nicole
In de avond zullen de danseressen van 
Jazz & Showballet Nicole uit Mijdrecht 
enkele optredens verzorgen. Ook zij zijn 
al jaren “vaste gasten” tijdens de mid-
zomeravond festivals van Tavenu.

Gratis
De toegang tot het festivalterrein is 
gratis. Op het plein voor dorpshuis De 
Quakel worden 3 podia gebouwd waar 
de optredens zullen plaatsvinden. De 
Drechtdijk zal ter hoogte van het dorps-
huis op zaterdag 17 juni de hele dag af-
gesloten zijn voor doorgaand verkeer.

17 JUNI, 5e INTERNATIONALE STEELBANDFESTIVAL IN DE KWAKEL
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Stichting Global Inclusion
Verbindt De Ronde Venen 
met Amsterdam Zuidoost!
De Ronde Venen - Zondag jl. vond 
het eerste Event plaats van Stichting 
Global Inclusion. Een multicultureel 
event, waar verbinding, netwerken 
en ontmoeten centraal stond. Tij-
dens dit Event kon je kennisma-
ken met ondernemers uit gemeen-
te De Ronde Venen en daarbuiten. 
De stands gaven een multicultu-
reel beeld van kleding, sieraden en 
tassen. Door de diversiteit van aan-
bod, was er voor elk wat wils. On-
der de handen van top hair stylist 
Sanjay Ramcharan werd je haar in 
korte tijd veranderd in een nieuwe 
look! Rachella Vorm, oprichtster en 
eigenaresse van Rachella Exclu-
sive Boutique in Mijdrecht gaf een 
make up, passend bij de persoon. 
Wethouder Anco Goldhoorn en lid 
van het dagelijks bestuur/bestuurs-
com- missie Zuidoost Urwin Vyent 
uit de gemeente Amsterdam Zuid-
oost waren aanwezig op dit event. 
Zij ondersteunen het initiatief van 

de Stichting en hebben met elkaar 
de eerste verbinding gemaakt, om, 
zoals wethouder Urwin Vyent in zijn 
speech sprak:'als gemeenten kun-
nen we van elkaar te leren!' Er was 
belangstelling van mensen van al-
lerlei achtergronden, wat voor de 
Stichting heel belangrijk is. Zij wil-
len mensen insluiten, niet buiten-
sluiten. De Stichting staat voor ver-
binden van mensen met verschille-
nede achtergronden aan elkaar, aan 
ondernemers, gemeenten in Neder-
land en zo wereldwijd. De stichting 
ondersteunt mensen zowel op soci-
aal als maatschappelijk gebied. Zo 
kunnen we de verbinding en inte-
gratie bevorderen tussen inwoners 
en ondernemers van de gemeente 
De Ronde Venen en daarbuiten. Dat 
mensen kunnen deelnemen aan bij-
voorbeeld onderwijs, sport, (vrijwilli-
ge) arbeid, kunst en cultuur. Stich-
ting Global Inclusion kijkt terug op 
een geslaagde start!

Veelzijdig programma op zaterdag 
17 en zondag 18 juni
Aalsmeer Flower Festival 
dit jaar groter dan ooit
Regio – De vierde editie van 
Aalsmeer Flower Festival staat voor 
de deur. Met zes locaties, spectacu-
laire nieuwe onderdelen en tiental-
len activiteiten voor jong en oud is 
het festival dit jaar groter dan ooit. 
Het evenement vindt plaats op zater-
dag 17 en zondag 18 juni. Aalsmeer 
Flower Festival biedt een kleur-
rijk weekend vol bloemen en plan-
ten, kunst, muziek en lekker eten en 
drinken. De activiteiten spelen zich 
af op bijzondere locaties verspreid 
over het dorp. Het festival wil be-
zoekers verrassen, inspireren en bo-
venal laten genieten van de schoon-
heid van bloemen en planten. Bij de 
Aalsmeerse watertoren, ooit verko-
zen tot mooiste van het land, komt 
tijdens het festival een bloemenpro-
menade over het water. Dit drijven-
de wandelpad van 100 meter lang 
wordt door acht arrangeurs in de 
bloemen gezet, wat zonder meer 
een spectaculaire aanblik zal ge-
ven. In de veilingzaal van museum 
de Historische Tuin worden tijdens 
het festival Hana Ike Battles gehou-
den, wedstrijden tussen bloemsty-
listen naar Japans voorbeeld. Spe-
ciaal voor het festival komen twee 
Japanse arrangeurs naar Aalsmeer, 
die de strijd aanbinden met Neder-
landse vakgenoten. Het museum 
biedt ook plaats aan een grote ro-
zententoonstelling met de nieuwste 
soorten en aan workshops hand-
letteren met bloempatronen. Het 
Molenplein in Aalsmeer-Centrum 
wordt omgetoverd tot een tuinplein 
met stands en presentaties. Tussen 
het museum en het plein wandelen 
bezoekers langs de Flower Zoo, een 
kunstproject van Aalsmeerse kin-
deren. In Galerie Sous-Terre, tegen-
over de watertoren, tonen kunste-
naars hoe zij worden geïnspireerd 
door de bloem en is de fototentoon-
stelling Mooi Aalsmeer. In het Boer-
ma Instituut zijn demonstraties en 
workshops bloemschikken en wordt 

bloemenkunst geëxposeerd. Bij ro-
zenkwekerij Belle Epoque kunnen 
bezoekers zich vergapen aan dui-
zenden tuinrozen en een rozen-
kunstobject. In The Beach, voorheen 
veiling Bloemenlust, kunnen kinde-
ren bloementaartjes en bloemsie-
raden maken en worden rondlei-
dingen gegeven door het gebouw. 
Naast deze en tal van andere activi-
teiten is er op veel locaties live mu-
ziek en zijn er terrasjes en eetgele-
genheden.

Tickets
Het festival is beide dagen van 11.00 
tot 17.00 uur. Tickets kosten 7,50 eu-
ro en zijn het hele weekend geldig. 
Voor kinderen t/m 14 jaar is de en-
tree gratis. Met een ticket kan te-
vens gebruik worden gemaakt van 
de festivalbusjes die tussen de loca-
ties rijden en van de watertaxi tus-
sen de Historische Tuin en de wa-
tertoren. Bij onder meer Boerma 
Instituut en Belle Epoque is ruime 
parkeergelegenheid aanwezig.

Fietstocht
Natuurlijk kan het festival ook per 
fi ets worden bezocht. Voor de lief-
hebbers is er een 26 kilometer lange 
Flower Festival Fietstocht die langs 
alle locaties leidt. Deelname kost 
7,50 euro (= tevens entreebewijs) 
en starten is mogelijk vanaf elke lo-
catie. Deelnemers kunnen tijdens 
de fi etstocht meedoen aan een spel 
door middel van geocaching.

Hana Ike Cup
Voor het eerst heeft het festival 
ook een avondprogramma. Zater-
dag 17 juni wordt vanaf 19.30 uur 
de Hana Ike Cup gehouden. De-
ze mini-competitie speelt zich af 
op het terrein van de waterto-
ren. Aansluitend is er bij Galerie 
Sous-Terre een concert van de Ho-
bo String Band. Meer informatie: 
www.aalsmeerfl owerfestival.nl 

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 
(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

De Kwakel Toen & Nu…
Afl evering 45

Grofvuilactie op 
Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - De zomer is in aan-
tocht en we willen iedereen de ge-
legenheid geven weer te genieten 
van de prachtige plassen. Van plas-
sen die schoon en opgeruimd zijn. 
De gemeente organiseert daarom 
met de Belangenvereniging Vinke-
veense Legakkers een opruimactie. 
Op zandeiland 4 staan er op zater-
dag 17 en 24 juni tussen 10.00 en 

14.00 uur afvalcontainers en men-
sen om te helpen. Voor mensen die 
niet zelf hun afval kunnen vervoeren 
vanwege de grootte of hoeveel is er 
een werkboot die het vuil kan opha-
len. Wilt u hiervan gebruik maken? 
Meld u zich dan aan via het aan-
meldformulier op de website van de 
gemeente: www.derondevenen.nl/
schoneplassen. 

Nieuwe bedrijfswagen 
voor de Voedselbank
De Ronde Venen - Ze reden er al 
een tijdje in rond maar op zater-
dag 10 juni 2017 is de sleutel van 
de nieuwe Iveco bedrijfswagen van 
Voedselbank De Ronde Venen offi -
cieel aan hen overhandigd. Dank-
zij de hydraulische laadklep werken 
de chauffeurs van de voedselbank 
nu met (thermo)rolcontainers het-
geen tegemoet komt aan de Arbo- 
en NVWA eisen. Men is er in laad-
capaciteit ook aanzienlijk op voor-
uit gegaan. De chauffeurs halen nu 
elke werkdag voornamelijk overtol-
lig voedsel op bij de leveranciers 
waar de voedselbank een overeen-
komst mee heeft. Afhankelijk van de 

eigen behoefte en de behoefte van 
zuster-voedselbanken worden deze 
goederen regelmatig onderling uit-
geruild. Hiermee wordt verspilling 
van voedsel tegengegaan en stelt 
men een voedselpakket samen dat 
meer divers van samenstelling is. 
De aanschaf van deze bedrijfswa-
gen is gerealiseerd door Stichting 
Ronde Venen Fonds, Rabo Dichtbij-
fonds Rijn en Veenstromen, Autobe-
drijf Van Rijn Mijdrecht en Platimex 
Mijdrecht. De voedselbank verstrekt 
wekelijks een gratis voedselpak-
ket aan ruim zeventig huishoudens 
die dat nodig hebben. Men doet dat 
met 52 onbetaalde vrijwilligers.

Jeroen de Jong (Platimex), Albert van Rijn, Nico Stam en Arie van Bergen 
(Voedselbank)

Prima District fi nale voor 
turnster Danae
De Ronde Venen - Zaterdag 10-
6 werd in Amsterdam de District fi -
nale regio D2 gehouden. Voor de-
ze wedstrijd hadden zich de 28 bes-
te turnsters uit het District Midwest 
geplaatst. Voor Veenland had Da-
nae Bader zich geplaatst. Ze moest 
beginnen op vloer. Het cijfer hier 
viel een beetje tegen. Op naar de 
sprong. Danae had goed geoefend 
en dat was te zien met een prima 
handstand platvallen. Dan op naar 
het favoriete toestel de brug. De 
zwaaien waren niet zo hoog maar 
verder een super nette en achter el-
kaar geturnde oefening. Op naar het 
laatste toestel de balk. Met een ge-
spannen gezicht turnde Danae haar 
oefening. Alles ging uitstekend en 
met het vierde cijfer van allemaal op 

de balk sloot ze een prima wedstrijd 
af. Danae eindigde op een 20ste 
plaats.

Turnster Isa in fi nale!
Mijdrecht - Op zaterdag 10 juni 
had Isa de Jong haar districtsfi na-
le in Amsterdam. Haar eerste toe-
stel was de brug en ze turnde een 
mooie constante oefening. Bij de 
balk speelden de zenuwen op, maar 
ondanks dat en een wiebel bij de 
koprol wist Isa toch op de balk te 
blijven! Vanaf dat moment namen 
de zenuwen af en kon ze echt gaan 
genieten. Op naar de vloer, haar lie-
velingstoestel. Ze turnde een prach-
tige oefening en behaalde een re-
cord van maar liefst 15 punten. Op 
dit toestel eindigde ze dan ook op 
de 3e plaats. Isa eindigde haar wed-
strijd met de sprong. Met een su-
per goede aanloop, kon een mooie 
sprong niet uitblijven en daarmee 
zette ze een mooi cijfer neer op het 
scorebord. Uiteindelijk is Isa geëin-
digd op de 7e plaats met in totaal 
54.575 punten.

1954 BOTERDIJK... TOEN
Het kinderrijke buurtje het ‘Rooie Dorp’ aan de Boterdijk, hier nog met 
water en bruggetje voor de huizen. Wees Welkom in De Kwakel, staat 
er op het spandoek, dat werd opgehangen ter ere van een Kwakelse 
priester Henk van ’t Hart. De 8 arbeiderswoningen werden gebouwd 
in 1919. Later is de brug gesloopt en het slootje gedempt, hiervoor in 
de plaats kwam een mooi strak grasveld. Daar zijn heel wat Kwakelse 
voetbaltalenten uit voort gekomen die hun sporen hebben verdiend bij 
KDO. Aan het einde van de zomer was het grasveld kaal van het vele 
voetballen en ravotten. In de volksmond waren dit de ‘Rooie Dorpers’. 
Dit was voor de jeugd een mooie tijd. 

2017 BOTERDIJK... NU
Op 3 maart 2011 ging de sloop van start van de oude huisjes. Dopper 
mocht als Opper Rooiedorper, de eerste handeling verrichten met de 
sloopkraan. De oude rode dakpannen zijn in de bar geplaats bij Pol-
dersport als aandenken. In het najaar van 2015 ging de eerste paal de 
slappe veengrond in en in oktober 2016 werden de nieuwe huurhui-
zen opgeleverd. Het ‘Rooie Dorp’ is na bijna 100 jaar gemoderniseerd, 
van Toen naar Nu.

www.kinderfonds.nl

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.  
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders



De Windroos en Willespoort 
winnaars van Fair Play Award
De Ronde Venen - De basisscho-
len Willespoort uit Wilnis en De 
Windroos uit Mijdrecht hebben de 
Fair Play Award gewonnen tijdens 

het Cruyff Court 6vs6 kampioen-
schap. Wethouder Alberta Schuurs 
(Sport) en sportcoördinator Bas 
Bokkes hebben donderdag 1 juni 

De Windroos en de Willespoort be-
zocht om de prijzen uit te reiken. 
In april en mei is het toernooi voor 
zowel de jongens als voor de mei-

den gespeeld. Kinderen van de ba-
sisscholen uit De Ronde Venen uit 
de groepen 7 en 8 gingen met el-
kaar de strijd aan voor een plek in 
de regiofinales. Zowel de jongens 
als de meiden van de Vlinderbos in 
Wilnis hebben het toernooi gewon-
nen. De Fair Play Award is minstens 
zo belangrijk als het toernooi win-
nen.
Bij het Cruijff Court toernooi gaat 
het vooral om sportiviteit. De teams 
kunnen punten verdienen door zo-
wel binnen als buiten de lijnen 
sportief gedrag te vertonen. Voor-
beelden hiervan zijn het accepteren 
van beslissingen van de scheids-
rechter, sportief spelen en je tegen-
stander een hand geven voor en na 
de wedstrijd. Daarnaast is het be-
langrijk dat het publiek en de bege-
leiding zich netjes gedragen langs 

de lijn. De Fair Play Award is bij de 
jongens gewonnen door het team 
van basisschool De Windroos in 

Mijdrecht. Bij de meiden was het de 
Willespoort uit Wilnis die de respect 
award mocht ontvangen.

Senioren league Spel en 
Sport De Ronde Venen
Mijdrecht – Vorige week vond de 
afsluiting plaats van de bowling-
competitie 2016/2017 van de seni-
oren league van Stichting Spel en 
Sport De Ronde Venen. Tijdens een 
feestelijke slotmiddag werden de 
winnaars van het afgelopen com-
petitieseizoen in het zonnetje gezet. 
De fraaie bekers en oorkondes wa-
ren ook dit seizoen weer beschik-
baar gesteld door het Ronde Venen 
Fonds. De prijsuitreiking werd ver-
richt door de voorzitter van de Stich-
ting Sport en Spel De Ronde Venen, 
de heer Piet Mosch. 

De prijswinnaars bij 
de dames zijn:
Bep Reiss, Giny Liesveld en Jopie 
Kars en bij de heren Peter Ouds-
hoorn, Ernst van Ginkel, Wim Ver-
meulen en Nico van Herk.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst 
werd afscheid genomen van Gerard 
Monshouwer, die gedurende ze-
ven jaar voorzitter van de bowling-
groep is geweest. Als dank voor zijn 
inzet ontving hij bloemen en enke-
le cadeaus. Met ingang van het ko-
mende seizoen zal Peter Hartog het 
voorzitterschap op zich nemen.

Europese bestuur EBPF
Jolanda Beuving herkozen 
Mijdrecht - Buiten hun fitnesscen-
trum Beuvinglifestyle zijn Jolanda 
en Marcel al jaren actief in de fit-
nesswereld.
Jolanda is backstage manager en 
regelt backstage alles op een na-
tionale en internationale wedstrij-
den, Marcel jureert op internatio-
nale wedstrijden en ondersteunt 
de wedstrijd coördinator. Vorige 
week vertrokken Jolanda en Mar-
cel (en Roosje) voor de Europese 
Kampioenschappen EBPF op Te-
nerife waar tevens het congres, de 
Europese kampioenschappen EB-
PF 2017 en de verkiezingen voor het 
Europese bestuur werd gehouden. 
Jolanda is herkozen als bestuurslid 
(Boardmember Woman committee) 
en Marcel is gekozen als Vice pre-
sident West Europa EBPF.

Bekroning
Een mooie bekroning op ons werk 
zegt Jolanda. “Nu de fitness, Biki-
ni model’s, killerbody’s en Beach 
body’s nog steeds in opmars zijn 
is fitness een ware lifestyle gewor-
den. Ook worden onze wedstrijden 
steeds groter. Steeds meer mensen 
willen het podium op en wij kunnen 
ze het hele wedstrijd traject begelei-
den en ondersteunen. Dit met trai-
ning, voeding, poseren en presen-
tatie. Maar ook de reglementen en 
voorwaarden per categorie zijn be-
langrijk. Mensen helpen met hun 
lifestyle is onze passie”.
Als een kroon op het bijzondere 
weekend scoorde WBPF Benelux 
goed op Tenerife. Siem werd in de 
categorie Men’s Athletic Physique 
1e dus Europees Kampioen!

Argon JO11-1 speelt de leukste wedstrijd als afsluiting
Mijdrecht – Altijd aan het einde 
van het seizoen wordt er gevoetbald 
met kinderen en ouders. De leukste 
wedstrijd van het seizoen. Eindelijk 
mochten de ouders eens laten zien 

of ze net zo goed konden voetballen 
als de JO11-1. Er werd gespeeld op 
een half veld en werd er 14 tegen 
14 gespeeld, Na 2 x 25 minuten te 
hebben gespeeld en de ouders met 

6-5 voor stonden wilden de jongens 
uiteraard niet stoppen! Want verlie-
zen wilde ze niet en zeker niet om-
dat er ook nog eens 2 moeders had-
den gescoord. Er werd besloten dat 

welk team als eerste nu scoorde als 
winnaar uit de bus kwam. En ja hoor 
tuurlijk scoorde de jongens als eer-
ste en werden ze de winnaar van de 
wedstrijd.

Echtpaar Pronk wint 
Slotdrive BVU

Regio - Maandag 29 mei werd de 
feestelijke Slotdrive van de BVU 
gespeeld. introducees en dona-
teurs waren welkom en tijdens 
het bridgen werden tal van lekke-
re hapjes gepresenteerd. In de A-
lijn zegevierden An & Bert Pronk 
met 65,14%. Plaats 2 ging ook al 
naar een echtpaar: Bep & John de 
Voijs haalden 60,97%. De derde 
plaats was voor Cees Harte & Jos 
van Leeuwen met 60% rond.
De dagprijs viel in de B-lijn: Bep 
Braakman & Monique Verberk-
moes wonnen met 69,34%. El-
len Hengeveld & Yvonne Splin-
ter werden tweede met 68,06% en 
Greet Rahn & Henk van der Schin-
kel derde met 59,31%. Maan-

dag 4 september start het seizoen 
2017/18. Alle lezers een prettige 
zomervakantie!
De BVU wil een platform blijven 
bieden voor starters. Zo geven wij 
ook bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar 
(bijv. thuisbridgers) dat ook het 
verenigingsleven wil leren kennen, 
dan kunt u zich bij de BVU opge-
ven om bijvoorbeeld vrijblijvend 
een paar keer mee te spelen en de 
sfeer te proeven.    
Voor nadere informatie, opgeven 
en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via 
de mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Zomerbridge De Legmeer 
voortvarend van acquit
Regio - Dertig paren, verdeeld over 
twee lijnen, markeerden de start van 
het Zomerbridge 2017, zoals al ve-
le jaren georganiseerd door bridge-
club De Legmeer. In de A- lijn toon-
den Ger Quelle & Marcel Dekker 
zich de sterksten van de veertien pa-
ren met een score van 60,07%. Ben 
ten Brink & Jan Bronkhorst waren 
eveneens goed bij de les en haal-
den zo de tweede fles wijn op met 
57,99%. De derde plek was voor Jan 
de Jong & Theo Klijn die op 56,60% 
uitkwamen, gevolgd door René de 
Jong & Tineke Schreurs met 54,86% 
als vierde paar. Gerda Schavema-
ker & Jan Egbers sloten de top vijf 
af met 54,17%. De chocolade “prik-
prijs” werd voor deze keer op plaats 
tien bepaald en viel toe aan Elly De-
genaars & Corine Kooke, eet sma-
kelijk! In de B- lijn ging de strijd dus 
tussen zestien paren. Hiervan wa-
ren Riet & Wim Beijer de beste met 
tegelijk de hoogste score van de 
avond. Ze presteerden het om met 
hun 69,94% aan de magische ze-
ventig grens te tippen, klasse! Ook 
paar nummer twee, Bep Verleun & 
Ria van Zuylen, haalde met een zes-

tiger van 63,39% een goede afdronk 
binnen.

Prima
Daar grepen Gerbrand Nigtevegt & 
Rie Bezuyen met hun 61,01% net 
naast en moesten het dus alleen 
met de eer doen. Atie de Jong & Ria 
Verkerk deden het ook prima met 
59,82% en hetzelfde kan gezegd 
worden van Wil van der Meer & Wim 
Röling die met 56,85% keurig vijf-
de werden. De Tini’s Geling & Lot-
gerink smaakten als tiende het zoet 
van de prikprijs. Volgende keer volgt 
de tweede woensdagavond en dat 
gaat zo door tot en met 30 augus-
tus. Was u toe aan een nieuwe uit-
daging met een andere partner, dan 
kan u zich dus de gehele zomer al-
le listen en lagen die het bridge zoal 
met zich mee brengt, op een smake-
lijke manier eigen maken. Inschrij-
ven bij voorkeur per e- mail: gerda-
schavemaker@live.nl, of om 19.15 
uur in de zaal. De locatie is Dans 
& Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn, de aanvang 
om 19.45 uur en de kosten bedra-
gen 6,- euro per paar.

HVM Meisjes F3 toernooi 
winnaar
Mijdrecht - Op zaterdag 10 juni 
2017 speelden de meiden van de F3 
(Mare, Nema, Annefleur, Chloë, Ju-
lienne en twee invallers: Danae en 
Babs) een toernooi bij HiSaLis in 
Lisse. Het toernooi maakte deel uit 
van de Jongste Jeugd Dag dat ie-
der jaar wordt georganiseerd door 
de KNHB. Het toernooi had het the-
ma “vakantie” en de opdracht was 
om zo leuk mogelijk verkleed te ko-
men. De meiden van F3 hadden zich 
goed uitgedost en vielen op tus-
sen alle andere teams. HiSaLis had 
veel werk gemaakt van het toernooi. 
Omdat het thema “vakantie” was, 

had de club een heuse vertrekhal 
nagemaakt, er moest worden inge-
checkt, er werden vliegtickets uitge-
deeld, de meiden moesten door een 
controlepoortje en kregen een zo-
genaamd all inclusive armbandje. 
Alle poule wedstrijden werden ge-
wonnen door de meiden. Alles ging 
goed: verdedigen, overspelen en 
scoren. Er werden ontelbare high 
fives uitgedeeld tussen de meiden. 
Na de poule wedstrijden volgde de 
finalewedstrijd. Ook deze wedstrijd 
werd gewonnen. De meiden ontvin-
gen een mooie medaille, een water-
pistool en een shirt.

HVM M8E1 wint 
originaliteitsprijs!

Mijdrecht - Voor het tweede jaar 
op rij winnen de hockey-meiden 
van de M8E1 van HVM de origina-
liteitsprijs bij het traditionele “Jong-
ste-Jeugd-dag” toernooi. Naast de 
geweldige roze (flamingo) outfits, 

sprong ook het prima spel in het 
oog. Met een gezellige gezamenlij-
ke pizza hebben Lotte, Marit, Flori-
ne, Roos, Kim, Linde, Nora, Bo, Ju-
lianne en Puck  dit hockey-seizoen 
dan nu ook op een hele leuke ma-
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