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Code rood voor
Buurtkamers

Lunch
En ook voor de warme lunch zoeken we mensen die het leuk vinden om voor de bezoekers een
warme lunch te bedenken, in te
kopen en te bereiden. Voor deze
gezellige Buurtkamers in Wilnis
en Mijdrecht zijn wij met spoed
op zoek naar nieuwe vrijwilligers
om het team te versterken. Zowel
op dinsdag als op donderdag kunnen we veel hulp gebruiken. Wie
zich aangesproken voelt en deze
uitdaging aan wil gaan, kan contact opnemen met Pim Jongsma
van Tympaan-De Baat. Zij is coördinator sociaal cultureel werk en
werkt op dinsdag en donderdag.
Je kan haar bereiken via kantoor
0297-230280 of via 06-48247650
of per email: p.jongsma@stdb.nl.

IN DE
PROVINCIE
Heerlijk mountainbiken op de
Utrechtse Heuvelrug

Informatieavond ontsluiting
De Maricken herhaling van zetten

Wilnis - Dinsdagavond 5 juni werd er op verzoek van een groep inwoners van de nieuwe woonwijk De Maricken, Veenzijde 3 en die
rond het gebied van de Wethouder Van Damlaan, een informatieavond georganiseerd in dorpshuis De Willisstee.
Daarvoor had men in de die omgeving uitgebreid gefolderd. Het
bewonersplatform ‘Wilnis Klopt’
faciliteerde deze avond waar bewoners ook konden inspreken.
Naar schatting 150 belangstellenden woonden de avond bij waar
Bob Nisters als gespreksleider
fungeerde. Bewoners in De Maricken hadden zich volgens Nisters verenigd in Facebookgroepen waarbij zij hebben aangegeven graag een goede verbinding
te willen hebben met Wilnis. Hij
wilde die avond op het netvlies
te zien krijgen wat de belangrijkste wensen en belangen zijn van
de bewoners van de Maricken en
direct omwonenden. Via Wilnis
Klopt waren er op e-mail veel reacties van inwoners binnengekomen die daarin hun mening hebben weergegeven hoe zij vinden dat de zaken er momenteel
voorstaan en wat zij missen. Nisters gaf aan dat er ook mensen uit
de gemeenteraad aanwezig wa-

ren evenals de wethouders Rein
Kroon (CDA) en Alberta Schuurs
(VVD). Hoewel die voornamelijk
als toehoorder fungeerden gaven zij tussentijds soms wel antwoord en kon men (later) ook
vragen aan hen stellen. Nadrukkelijk zij vermeld dat deze avond
niet door de gemeente is georganiseerd. Die gaat dat naar zeggen nog eind van deze maand
wel doen. Op 12 juli is er bovendien een avond waarbij betrokken inwoners hun zienswijzen nader kunnen toelichten op het gemeentehuis.

le manier moet worden ontsloten
om aan te sluiten bij het bestaande dorp. Het verkeer moet vlot en
veilig voor alle weggebruikers via
de geplande ontsluitingen worden afgewikkeld. Daartoe behoren op voorhand de Mijdrechtse Dwarsweg, de Veenman en
de Wethouder van Damlaan. Het
is bij velen een doorn in het oog
dat de Veenman om persoonlijke redenen van de aanwonenden
daarvoor niet gebruikt mag worden. Sprekers wezen er op dat bewoners graag bij de plannen betrokken willen worden middels
een participatietraject om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Op dit moment vinden zij de
gemeentelijke informatie veel te
weinig en maakt men zich zorgen. Het hele plan tot en met
2021 moet op tafel komen en besproken worden, alsook een tijdplan wanneer een en ander wordt
gerealiseerd. De wijk krijgt van de
gemeente niet de aandacht wat
die verdient. Het wordt nu echt
tijd voor daadkracht en doorpakken.

Doorpakken
Bewoners Annemieke van Pinksteren en Rogier Bruggeman waren de voornaamste insprekers.
Hun betoog kwam er samengevat op neer dat het prettig wonen is in Wilnis; ook dat men blij is
met de nieuwe woonwijk De Maricken maar dat die op een goede
en voor de bewoners acceptabe- Vervolg elders in deze krant.
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Definitie ontwerp porthuis met
zwembad bcoude bijna gereed
De Ronde Venen – Stichting Sporthuis Abcoude laat in hun
nieuwsbrief de laatste nieuwsfeiten weten omtrent het Sporthuis.

GEEN KRANT?
0251-674433

Zij schrijven: Op dit moment worden de laatste wijzigingen in het
ontwerp doorgevoerd. Omdat het
bouwbudget beperkt is, is er gekozen voor budget bewaakt ontwerpen. Dit betekent dat tijdens
het gehele ontwerpproces voortdurend wordt gekeken of de plannen passen binnen het begrote
bedrag. De gemeente financiert
de twee gymzalen en de stichtingen zijn een lening aangegaan
voor het zwembad en financie-

ren een deel uit eigen middelen
vanuit de opbrengst van de Kees
Bonzaal. In Het Sporthuis is straks
ruimte voor alle generaties. Daarmee wordt het een plek van grote sportieve en maatschappelijke
waarde voor heel Abcoude, Baambrugge en omgeving. Het definitief ontwerp is nu bijna gereed.
Omdat er budget bewaakt ontworpen wordt, kun je steeds zien
wat de consequenties van aanpassingen in het ontwerp zijn. El-

ke wijziging of toevoeging wordt
financieel getoetst en moet binnen het totale budget te verantwoorden zijn, waarbij ook rekening wordt gehouden met alle eisen die voortvloeien uit wet- en
regelgeving, zoals de KVLO- (voor
schoolgym) en zwembadnormen,
veiligheidsvoorschriften en technische eisen voor onder meer water- en luchtbehandeling. Op deze manier kan Het Sporthuis Abcoude binnen budget gerealiseerd worden. Dat betekent dat
ze - soms lastige - keuzes moeten
maken en bijvoorbeeld een ruim-
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Mijdrecht/Wilnis - Misschien
ken je De Buurtkamer in Wilnis
wel aan de achterzijde van De
Willisstee, of de Buurtkamer van
Mijdrecht aan de Gosewijn van
Aemstelstraat. Deze Buurtkamers
zijn elke dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur een
ontmoetingsplek met open inloop voor senioren. Hij staat voor
een gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, gezellig praatje,
informatie en activiteiten. Op de
dinsdagen van 12.00-13.15 uur
kan je ook voor €5,- een warme
lunch krijgen. En in Mijdrecht kan
er ook op donderdag een warme
lunch gebruikt worden. Maar de
Buurtkamer draait niet vanzelf. Elke week zijn er weer enthousiaste
vrijwilligers nodig. Deze gastvrouwen en -heren die de Buurtkamer
openen, koffie en thee zetten en
schenken, de gasten ontvangen Wanneer wordt er een begin gemaakt met de aansluiting vanuit De Maricken op de Van Damlaan?
en voor gezelligheid zorgen.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

BEZORGERS/STERS
Omg. Botdrager en Zonnekroon (200 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Weekmarkt met een
ouderwetse marskramer
Mijdrecht - Donderdag 14 juni is er weer als vanouds de gezellige Weekmarkt op het Raadhuisplein. De deelnemers aan de
Weekmarkt werken momenteel
samen met de winkeliers van het
Koopcentrum. Gezamenlijk doen
ze dat met onder meer leuke aanbiedingen en sfeer verhogende
optredens van muzikanten of iets
wat te maken heeft met straattheater. Dit keer komt er een heuse
marskramer naar de Weekmarkt
en hij biedt een muzikale theatrale walkact. Reeds in het jaar 1225
trokken marskramers door heel
Europa. Marskramers waren mannen, voddenmannen of in nog andere streken ook wel teuten, peddlers of coepludes genoemd. Met
sterke verhalen sleten zij hun handelswaar - niet altijd van onberispelijke kwaliteit - in dorpen en
steden, in herbergen en boerderijen. Maar hier is dat natuurlijk
‘fake’, want de winkeliers en de
marktkooplieden van de Weekmarkt leveren wel degelijk goede kwaliteitsproducten. De marskramer verstaat de kunst om de

markt- en winkelbezoekers in de
juiste stemming te brengen. Om
vervolgens zijn ‘waar’ te slijten.
Met humor en hilariteit, met muziek, zang en melancholie, met
dramatiek en theater. Muziek en
liederen uit alle streken en van alle tijden. Genoeg reden om op 14
juni naar de Weekmarkt te gaan,
voor zover u er al niet kwam...

te minder groot kunnen maken
dan ze eigenlijk zouden willen. Op
dit moment wordt alles nog eens
doorgerekend en wordt gekeken
naar mogelijkheden om verder te
optimaliseren.

gebruik van kunnen maken. Ook
wordt onderzocht van welke subsidiemogelijkheden er gebruikt
kunnen worden voor installaties
en
duurzaamheidsvoorzieningen. Daarnaast doen de ze een
beroep op alle inwoners en bedrijven om hen financieel te steunen. Vorig jaar hebben maar liefst
3.250 mensen het burgerinitiatief
ondertekend om Het Sporthuis te
realiseren. Zonder die steun hadden zij niet zover kunnen komen.
Iedereen is erg blij dat Het Sporthuis Abcoude - voor zwemmen,
binnensport en ontmoeten - er
nu echt gaat komen, maar voor
een optimale inrichting is er nog
extra geld nodig en wel 200.000
euro.

Extra middelen
Naast de kosten wordt er momenteel ook nog gekeken naar
extra financiële middelen. Zo zijn
ze momenteel onder meer nog
bezig met fondsenweving. Met
de aanvraag voor financiële steun
bij landelijke fondsen kunnen er
faciliteiten realiseren gerealiseerd
worden voor onder meer ouderen en mindervaliden, zoals een
tillift en doucherolstoel of extra
sportfaciliteiten waar jong en oud
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INFORMATIEF
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.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 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:
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.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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
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: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Aalsmeer Flower Festival:

Cultureel dagje uit
tussen de bloemen
Regio - Op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 wordt de vijfde
editie van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement
laat bloemen en planten op hun
mooist zien en verrast bezoekers
met toepassingen in kunst en
cultuur en design.
Aalsmeer Flower Festival speelt
zich dit jaar af op twee locaties in
Aalsmeer. Er zijn activiteiten voor
jong en oud, workshops, demonstraties, bijzondere tentoonstellingen en er is live muziek en lekker eten en drinken. Het festival
viert in 2018 het eerste lustrum
en dat staat garant voor een extra feestelijk tintje. In de voormalige veiling Bloemenlust (nu The
Beach, Oosteinderweg) maken
arrangeurs prachtige bloemenwanden. Hier vinden ook de Hana Ike Battles plaats: korte, snelle wedstrijden tussen bloemstylisten naar Japans voorbeeld.
Speciaal voor het festival komen
twee Japanse arrangeurs naar
Aalsmeer, waar zij de strijd aan-

binden met Nederlandse bloemsierkunstenaars. Kinderen en volwassenen kunnen in Bloemenlust ook aanschuiven voor allerlei
workshops. Daarnaast zijn er presentaties van kunstenaars en sierteeltorganisaties en kunnen bezoekers een rondleiding volgen
door het oude veilinggebouw.
De andere locatie is tuinbouwmuseum de Historische Tuin, gelegen op een prachtige akker aan
het water in Aalsmeer-Centrum
(Praamplein). In het museum zijn
tijdens het festival diverse kunstzinnige projecten met bloemen
te bekijken. Ook is er een indrukwekkende rozententoonstelling
en vinden er publieksveilingen
plaats in de mini-veilingzaal. In de
kassen van het museum worden
nog vele oude, geurende bloemsoorten gekweekt. Aalsmeer Flower Festival is 16 en 17 juni van
11.00 tot 17.00 uur. Tickets kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar
aan de deur. Voor kinderen t/m
14 jaar is de entree gratis. Met
een ticket kan tevens
gebruik worden gemaakt van de pendelbus tussen de locaties
en van de watertaxi’s,
die een vaartochtje maken van ongeveer een half uur van
de ene naar de andere
locatie. Meer informatie: www.aalsmeerflowerfestival.nl.
Foto’s: Arjen Vos

AmstelProms tribune
breidt uit
Regio - De kaartverkoop via de
website
www.amstelproms.nl
voor de tribune is enkele weken geleden begonnen en door
de snelle verkoop heeft de organisatie van AmstelProms besloten een bredere tribune te laten
bouwen. “We zien dat de kaartverkoop veel sneller op gang
komt dan vorig jaar en toen waren we uitverkocht. Op deze manier kunnen we niet iedereen een
zitplaats geven, terwijl we merken dat er veel vraag naar is. De
kaarten kosten €25,- per stuk, en
dat is natuurlijk niet heel goedkoop, maar met dat geld maken
de mensen die de kaarten kopen
het wel het concert mede mogelijk. Dit concert kan gratis bezocht
worden door iedereen die op de
kade staat, maar het beste zicht
heb je toch echt vanaf de tribune.

beschermd wordt. Bovendien
word je op de tribune voorzien
van drankjes en hapjes, iets wat
we vorig jaar ook niet hebben gedaan.”

Nieuwe zangers bekend
Vorige week konden we al enkele namen bekend maken van
de zangers en zangeressen die
meedoen met AmstelProms. Deze week maken we er weer een
aantal bekend. Het prachtige duet “Zonder Jou” gaat gezongen
worden door Marieke Somsen
en Nick van der Jagt. Marieke en
Nick hebben twee stemmen die
prachtig bij elkaar komen in dit
oorspronkelijk Italiaanse nummer. Dit jaar speelt het AmstelProms orkest ook een medley van
de bekendste Joe Cocker nummers. Dit belooft een prachtige
vertolking van deze nummers te
Dit jaar is de tribune voorzien worden door Kamiel Kluft, die tijvan comfortabele kuipstoel- dens het mooie “Love lift us up”
tjes in plaats van houten bank- wordt bijgestaan door Benthe
jes. Daar kan je echt veel pretti- Jansen. Volgende week maken
ger op zitten, je hebt wat meer we de laatste namen van de opruimte en het is minder koud la- tredende zangers en zangeressen
ter op de avond omdat je rug ook bekend.

Meerdere (gast)dirigenten
Deze week is ook de eerste week
dat de beiden orkesten van Sursum Corda (Aalsmeer) en KnA
(Uithoorn) gezamenlijk gaan repeteren.
Best een spannende gebeurtenis,
want beide orkesten hebben onder leiding van de respectievelijke dirigenten Elivera van Sloten
(Sursum Corda) en Gerhart Drijvers (KnA) alle werken ingestudeerd, maar iedere dirigent heeft
toch een eigen beleving en interpretatie van de stukken.
De muzikanten uit beide orkesten zullen dus even moeten wennen aan de dirigenten en vice versa.
Tijdens het concert op 14 juli op
het marktplein in Uithoorn zullen niet alleen Elivera en Gerhart
dirigeren, maar ook de dirigent
van het koor en mede initiatief-

Informatieavond ontsluiting De
Maricken herhaling van zetten
Vervolg van de voorpagina

en toekomstgericht is waar Wilnis
de komende jaren, misschien wel
Wethouder Schuurs beloofde decennia, mee vooruit kan. En
te zullen gaan kijken of men de niet met ontsluitingen waar we
Veenman toch niet open kan stel- over een paar jaar weer voor om
len als een ontsluiting. “We gaan tafel moeten gaan zitten omdat
nog onderzoeken wat er aan de de keuze daarvan toch verkeerd
hand is met de ‘blokkade’ van de blijkt uitgepakt,” aldus Nisters.
Veenman, hoe het zo gekomen
is en wat is er aan te doen is. Ook Gesneden koek
wat er momenteel veiligheids- Veel aanwezigen in de zaal kretechnisch moet gebeuren bij de gen de kans nog hun zegje te zegontsluiting aan de Mijdrecht- gen over de wijze van verkeersafse Dwarsweg.” De wethouder gaf wikkeling in het hele wijk; de veiverder aan graag met de bewo- ligheid voor spelende kinderen;
ners in gesprek te blijven en met het te hard rijden door de straten;
elkaar van gedachten te wisse- verkeersremmende maatregelen;
len. Een punt van zorg was vol- het nut van tijdelijke verkeerslichgens haar ook de staat van on- ten op de gevaarlijke kruising Maderhoud van de druk bereden rickenlaan/Mijdrechtse DwarsPastoor Kannelaan en het ve- weg; het afwikkelen van het verle vrachtverkeer daarop (zwa- keer via de Van Damlaan op de
re zandwagens van 30 ton die Veenweg en de sluiproute daaroverdag veelvuldig over de Pas- bij; de verkeersdrukte bij de schotoor Kannelaan via de Pieter Joos- len Vlinderbos en Kids College,
tenlaan richting Padmosweg rij- straks aangevuld met bezoek aan
den en in het land naast de Hei- het nieuwe gezondheidscentrum
noomsvaart hun lading lossen als GezondWilnis aan de Wagenma‘dijkversterking’(??)…Red.). Vol- ker enzovoort.
gens de wethouder zal deze over- De wethouder liet daarbij welast nog meer dan een jaar duren. ten dat er straks bij meerdeVia een andere route blijkt vol- re ontsluitingen per locatie ook
gens haar niet mogelijk.
minder verkeersdruk zal zijn. Al
Volgens Nisters is het heel duide- met al voor veel aanwezige belijk dat er iets speelt wat gewoon woners weliswaar een nuttige
om een oplossing vraagt en wat avond, maar toch was er teleurveel te lang geduurd heeft. “Col- stelling merkbaar. Men had meer
lege en raad, pak het nu heel ac- verwacht van deze avond. Zetief op en ga met de bewoners in ker bij degenen die ook de inforgesprek en probeer zo snel mo- matiebijeenkomst op 19 februagelijk een oplossing te zoeken ri hebben bijgewoond. Toen wadie heel breed gedragen wordt ren er nog tekeningen en over-

zichten van de ontsluitingen en
de ‘blokken’ in de nieuwbouwwijk. Die waren er nu niet en inmiddels vier maanden verder had
men wat meer aanvullende informatie verwacht. Bijvoorbeeld dat
het ‘probleem Veenman’ al lang
had kunnen worden aangepakt.
Het was in februari – en daarvóór
- ook al bekend. En nog steeds
geen antwoord op de voortgang
van bijvoorbeeld de ontsluiting
via de Van Damlaan en de beloofde fietsbrug.
Om maar wat te noemen. Wat besproken was deze avond bleek
gesneden koek voor veel aanwezigen. Tot zover waren zij ook al
gekomen. Maar ze kregen verder
weinig nieuws en antwoord op
hun vragen. Wel dat er overleg is
en gepraat wordt en het allemaal
niet zo eenvoudig is als het lijkt.
In dat opzicht kwam het statement van Bob Nisters wel op zijn
netvlies uit: dat wat de bewoners
voor ogen staat met hun vele vragen en belangen, maar antwoorden bleven uit beeld. In dat licht
gezien kon men deze avond gerust beschouwen als een herhaling van zetten.
Misschien dat de gemeente daar
binnenkort met een volgende informatieavond verandering in
kan brengen.
Daaraan voorafgaand kan iedereen die zich betrokken voelt bij
de ontsluiting van De Maricken
zijn of haar mening en inbreng
via e-mail sturen naar ontsluitingmaricken@outlook.com.

Een optie is misschien een tijdelijke verkeerslichtinstallatie plaatsen bij de kruising met de Marickenlaan/
Mijdrechtse Dwarsweg

nemer, Ferdinand Beuse. Alle drie
de dirigenten zullen een deel van
de avond verzorgen en er wordt
zelfs gefluisterd dat er een gastdirigent langskomt, maar hoe dat
eruit gaat zien wordt pas duidelijk
op de avond zelf.
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of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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IN DE
PROVINCIE

Heerlijk mountainbiken op de Utrechtse Heuvelrug
“Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug is een heerlijk
gebied om te recreëren”,
begint Bert Lam, voorzitter van de stichting MTB
Heuvelrug enthousiast.
“Maar als je lekker met
je hondje buiten loopt en
er komt ineens een hele
stoet mountainbikers aanzetten, is dat natuurlijk
minder plezierig”.
Mountainbikers maakten
tot enkele jaren geleden

gebruik van de loop- en
ruiterpaden in het gebied.
De stichting overtuigde
provincie Utrecht en het
Nationaal Park om in
samenwerking met terreineigenaren als Utrechts
Landschap, Staatsbosbeheer, Recreatie
Midden-Nederland, lokale
gemeenten en particuliere
landgoedeigenaren vrij liggende mountainbikeroutes
te creëren.
Er zijn nu negen mountain-

bikeroutes. Bert Lam:
“Deze smalle, slingerende
zandpaden hebben de
mountainbikers zelf gemaakt en uitgezet. Hierbij
is rekening gehouden met
de ecologische, aardkundige en cultuurhistorische
waarde van het gebied.”
Iedereen die gebruik wil
maken van de routes koopt
verplicht een mountainbikevignet voor €7,50
per jaar bij de lokale
fietsenzaak of horeca.

De opbrengst hiervan
komt ten goede aan het
onderhoud van de huidige
routes. Denk aan de inzet

plekken waar het zand mul
wordt. De handhavers op
de Utrechtse Heuvelrug
zijn blij met deze oplos-

De vrijwilligers onderhouden
zelf de paden
van gereedschap of het
vervangen van palen. De
vrijwilligers onderhouden
zelf de paden. Zij temmen de bramenstruiken
in de zomer en verhelpen

sing. Het aantal klachten
is opgedroogd. Fietsers
zijn nu op een plek waar
ze worden verwacht.
Bert Lam besluit: “Vanwege het hoogteverschil

en de natuurbeleving is
dit gebied prachtig voor
mountainbikers. De routes
zijn een ongekend succes.
De gehele top 5 van de top
10 Nederlandse Mountainbikeroutes bestond tijdelijk
uit de mountainbikeroutes
op de Utrechtse Heuvelrug.
Zelfs uit België en Duitsland komen mensen speciaal naar het park toe om
er gebruik van te maken.”
Kijk voor meer informatie
op: www.mtbroutes.nl

Spelenderwijs leren over provinciale politiek

Jonge tieners veiliger op de fiets

Provinciale politiek kan
heel leuk zijn! Vanaf nu
kunnen Utrechtse jongeren
meedoen aan het nieuwe
provinciespel en spelenderwijs kennis maken met
de provincie.
Tijdens het provinciespel
ligt midden in de zaal
een provincieplattegrond,
met daarop enkele grote
gemeenten en wegen.
Wat voor voorzieningen
moeten er komen, en
waar? Je kunt denken aan

Telefoongebruik op de
fiets; geen goede combinatie. Toch gebeurt het vaak,
ook door jonge tieners. Dit
kan leiden tot gevaarlijke
situaties. Om beter te weten hoe ouders en opvoeders van kinderen in groep
7, 8 of de 1ste brugklas
omgaan met dit gedrag,
vragen we hen een korte
vragenlijst hierover in te
vullen. Dit kan op: bit.ly/
vragenlijstfietsenmetfocus.

bedrijventerreinen, snel
internet of windmolens.
Daar beslissen de leerlingen over via de politieke
partijen die zij zelf voor
het spel hebben opgericht.

ACTUEEL
Openbaar vervoer 2019 - uw mening telt!
U-OV heeft een nieuw vervoerplan gemaakt voor 2019.
Met een nieuwe dienstregeling voor de Uithoflijn, een
proef met openbaar vervoer op maat in Houten, en de
inzet van grotere bussen in de stadsdienst Utrecht. Tot
2 juli kan iedereen daarop reageren. Ga voor meer informatie en de enquête naar www.u-ov.info/uwmeningtelt

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N204 Woerden: groot asfaltonderhoud (800 meter),
werkzaamheden 29 juni-2 juli
N204 Linschoten: reconstructie en onderhoud tussen
rotonde IJsselveld en A12, werkzaamheden tot 1 september 2018
N226 Amersfoort/Leusden: reconstructie kruispunt
Hertekop en Schutterhoeflaan, werkzaamheden tot eind
2018
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot eind
juni 2018
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-

Speciaal voor scholieren is
het nieuwe spel door ProDemos ontwikkeld. Meer
informatie en aanmelden
scholen: www.provincieutrecht.nl/provinciespel

zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook op
www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij
u in de buurt. Wilt u toch een geprinte versie van een
provinciale verordening, beleidsregel of kennisgeving,
die betrekking heeft op uw directe leefomgeving? Belt u
dan 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@RegiotramU, @Uithoflijn, @Utrecht2040 en

En alvast een tip: gaat uw
kind binnenkort naar de
middelbare school? Oefen
dan samen de nieuwe

schoolroute en laat zien
hoe uw kind veilig, zonder
de telefoon te gebruiken,
naar school kan fietsen.

@UtrechtLab. Facebook: facebook.com/provincieutrecht.

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl
en www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
18 juni, 9:30 uur: Financiële Audit Commissie
18 juni, 19.30 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit en
Economie
25 juni, 19:30 uur: Ad hoc commissie Omgevingsvisie
2 juli, 13:00 uur: Commissie Ruimte, Groen en Water
2 juli, 19:30 uur: Commissie Bestuur, Europa en
Middelen
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Fietsen met team
Roompot en OBS De
Eendracht door Mijdrecht!
Mijdrecht - OBS De Eendracht en
Team Roompot - Nederlandse Loterij vierden samen het verkeersexamen! Op initiatief van Veilig Verkeer
Nederland en Team Roompot werd
er een verkeersprijsvraag uitgeschreven met als hoofdprijs een meet &
greet met Michael Boogerd en Taco van der Hoorn, en…Groep 7 won!
Een klein beetje zenuwachtig maakten ze spandoeken en bedachten ze
vragen voor de wielrenners. Michael
Boogerd was er als eerste en reed
zijn ploegleider wagen ‘hupsakee’ het
schoolplein op! Al snel kwam ook Taco zijn opwachting maken en stapten
ze samen de klas binnen…wat een
eer om échte wielrenners te ontmoeten en zelfs een stuk met ze te gaan
fietsen door Mijdrecht.
Welkom
De leerlingen hadden een mooi welkom bedacht en slimme vragen ge-

maakt voor Michael en Taco. Over
hippe zonnebrillen, hard fietsen en
de prijs van een échte wielrennersfiets. Daarna reikten zij de diploma’s
uit en ontvingen de kinderen een
prachtige ‘goodiebag’, met een bidon,
een Roompot petje en nog veel meer
fraais! Toen werd het tijd om veilig te
gaan fietsen, want juist dat is de reden van de samenwerking tussen Veilig Verkeer Nederland en Team Roompot. Zij willen er samen voor zorgen
dat fietsers op alle Nederlandse fietspaden rekening houden met elkaar
en elkaar de ruimte gunnen. Of je nou
jong of oud bent, fietsen is samenwerken! Het werd nog wel even stevig doorfietsen voor de beide wielrenners, want de juf die op kop lag
had er een stevig tempo in! Michael
en Taco hebben nog een demarrage
ingezet, maar dat werd een chasse
patate…! Een heerlijke morgen, die
groep 7 vast nooit meer vergeten zal!

Open dag bij Scouting
Jan van Speyk
Mijdrecht - Scouting is veel leuker dan je misschien denkt...niets
is te gek! Zaterdag 16 juni is iedereen welkom om het zelf mee
te maken tijdens de open dag van
Scouting Jan van Speyk. Iedereen
is welkom tussen 10.00 en 16.00
uur aan de Oosterlandweg 2B in
Mijdrecht.
Kinderen kunnen de hele dag
inlopen op de boerderij aan de
Oosterlandweg 2b. Naast allerlei
kleine spelletjes binnen en buiten, is er natuurlijk een kampvuur

(marshmellows!!), een toren waar
vanaf geabseild kan worden en is
er ook een echte vuurchallenge.
De activiteiten zijn leuk voor iedereen, van jong tot oud.
Niet alleen kinderen die eens willen komen kijken bij scouting zijn
welkom, ook jongeren en volwassenen hebben heel veel lol op
scouting. Misschien vind je het
wel leuk om leiding te worden
van een groep? Geloof ons, dat
is gezellig, leerzaam en zelfs ontspannen!

Kinderopvang nu
ook mogelijk bij
sportverenigingen

Gezelligheid troef op
Mijdrechtse markt
Mijdrecht – Elke donderdag is
er in Mijdrecht een gezellige en
sfeervolle markt te vinden.
De markt is op en rond het raadhuisplein, maar sinds vorige week
wordt er ook een deel van de winkeliers in koopcentrum Mijdrecht
bij betrokken. Zij zetten op donderdag ook een marktkraam voor
hun deur en diverse aantrekkelijk
aanbiedingen. Het stond afgelopen donderdag nog niet echt vol
in het dorp, maar het begin was
er.

Corrie Meijer
onderscheiden
Mijdrecht - Tijdens de onlangs
gehouden
afdelingsvergadering van de Zonnebloem afd.
Mijdrecht werd Corrie Meijer in
het zonnetje gezet.
Zij ontving hiervoor een oorkonde en een zilveren speld. Natuurlijk hoorde daar ook een mooie

bos bloemen bij. De voorzitter
van de regio Lyda Westenbrink
bedankte in haar toespraak de
jubilaris en bedankte haar voor
haar inzet voor de Zonnebloem.
Corrie Meijer is inmiddels al 10
jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem afd. Mijdrecht..

Het is natuurlijk nog even wennen voor de winkeliers en de dag
ervoor was de jaarmarkt al geweest, dat kan ook meegespeeld
hebben.
De marktkooplieden hadden in
ieder geval weer voor extra sfeer
gezorgd met live muziek van de
Swing Master. Ondanks de enorme hitte donderdagmiddag,
speelden de mannen dat het een
lieve lust was. Ook deze donderdag is er weer live muziek op de
markt

Regio - De Ronde Venen - Het college van B en W heeft dinsdag 5
juni besloten om kinderopvang
voortaan toe te staan bij sportverenigingen. Deze combinatie
tussen sportvereniging en kinderopvang (buitenschoolse opvang) is op verschillende plekken
in het land zeer succesvol.
Volgens wethouder Rein Kroon
snijdt het mes aan verschillende kanten. ,,Voor kinderen is het
goed om te bewegen en te sporten. Dat kunnen ze prima doen
op de sportvelden en door gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen. Voor de sportverenigingen is het aantrekkelijk hun accommodatie te verhuren omdat zij een extra inkomstenbron kunnen aanboren. Voor
het gebruik van de gemeentelijke
voorzieningen ontvangt de gemeente een gebruikersvergoeding van 25 procent van de huursom die de kinderopvangorganisaties betalen.’’
Hockey Vereniging Mijdrecht
(HVM) heeft inmiddels afspraken

gemaakt met de kinderopvangorganisatie Kids Aktief. De kinderopvangorganisatie is op 4 juni 2018 gestart met de buitenschoolse opvang van kinderen
bij de hockeyvereniging. Andere
sportverenigingen, zoals Atlantis
en Argon, treffen op dit moment
voorbereidingen met kinderopvangorganisaties. Bij FC Abcoude vindt al langer kinderenopvang plaats.
Jeroen van Hemel, voorzitter van
HVM: “Dankzij de samenwerking
tussen gemeente, Kids Aktief en
HVM kunnen we kinderen in De
Ronde Venen een fijne en sportieve opvang bieden op een mooie
locatie midden in Mijdrecht. Wij
zijn er trots op dat we hockey
daardoor als sport bij kinderen
vanzelf onder de aandacht kunnen brengen. Tevens kunnen we
onze ambitie om hockey midden in de samenleving te zetten
hiermee invullen. Wij heten iedereen welkom bij HVM die sport als
verbinding ziet in onze samenleving.’’

Uitreiking prijs SNS
Geldquiz in Mijdrecht
Mijdrecht - Op dinsdag 5 juni is
de gelukkige winnares van de
SNS Geldquiz haar prijs overhandigd! Zij won deze prijs ter ere
van de feestelijke opening van
de SNS winkel aan de Dorpsstraat
63 in Mijdrecht. Een cheque ter
waarde van 250, - Euro van VakantieXperts. Van harte gefeliciteerd mevrouw Lucassen en veel
plezier toegewenst!
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Spectaculaire eindshow
van Dansschool Nicole!
Mijdrecht - Afgelopen weekend was het weer zover: na al die
maanden van hard trainen mochten alle leerlingen van Dansschool Nicole hun dansen laten
zien op het podium van het Theater TV Studio in Aalsmeer. En als
er 1 dansschool is die weet hoe je
een professionele show neerzet,
dan is Dansschool Nicole dat wel!
Het thema was dit keer “All around
the world” en dit was mooi terug
te zien in de diverse nummers. Zo
vloog het publiek naar tropische
oorden met de Gloria Estefan en
JLo-mix, kwamen ze downtown
de grootste wereldsteden door

de strakke streetdance nummers
Krantenwijk en Bouncer en belandden ze zelfs in China voor een
Kung Fu Fighting-dans. Maar ook
Nederland was vertegenwoordigd door de prachtige nummers
Dochters, Dat ik je mis en Oceaan.
Dit allemaal onder begeleiding
van prachtige beelden op de megagrote LED schermen achter op
het podium.
Enthousiast
Het was duidelijk te zien dat de
leraressen die Dansschool Nicole
heeft, allemaal vol enthousiasme
hebben gewerkt om het voor ie-

dere danser en danseres een geweldige show te maken. Zij waren dan ook supertrots op alle
groepen en staan alweer te popelen om volgend jaar hun creativiteit los te laten op al deze talentenvolle dansers en danseressen. Het was een geweldig dansweekend en we gaan op naar een
swingend nieuw seizoen!
Lijkt het je ook leuk om te dansen
in allerlei verschillende stijlen bij
onze allround dansschool? Kijk
dan op onze Facebook- of Instagrampagina of in de advertentie
verderop in deze krant.
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Inloophuis ’t Anker wil meer doen voor mensen met kanker

Loop mee met de 12 uur van De Ronde Venen

Mijdrecht - Op 7 juli a.s. is de 2e
editie van De 12 uur van De Ronde Venen, een sponsorwandeltocht om geld in te zamelen voor
de verhuizing van Inloophuis ’t
Anker. ’t Anker maakt nu gebruik
van de kantine van Argon. In de
avonden kan het Anker bijna niet
terecht en ook in het weekend is
het hier vol met voetballers. Het
Inloophuis wil ook graag werkende mensen met kanker een plek
bieden, maar kan dat nu niet.
Zicht op een nieuwe plek is er.
Het Inloophuis heeft haar oog laten vallen op de Trekvogel, een

basisschool die in de zomer leegkomt. Met een aantal anderen
maatschappelijke
organisaties
zouden ze graag gebruik maken
van deze nieuwe meer toegankelijke plek.

te lopen. Allemaal met een eigen reden maar vaak ook omdat
ze in hun directe omgeving iemand kennen met kanker. Speciaal daarom sluiten we de 12 uur
van DRV af met de Lichtjesronde, tijdens deze laatste ronde is
Verhuizing in zicht
het hele parcours verlicht met
Maar om te kunnen verhuizen kaarsjes en gedenken we bijvoorheeft ’t Anker geld nodig, de beeld iemand die je inspireert of
stichting heeft namelijk geen in- iemand die is ontvallen door de
komsten anders dan uit sponso- ziekte kanker, iemand die ziek is
ring. Vandaar dat de 12 uur van of iemand die aan het genezen is.
DRV wordt georganiseerd. In- Een heel bijzondere mooie afsluimiddels hebben een flink aan- ting van een prachtige dag voor
tal teams zich gemeld om mee een goed doel

Mee wandelen is ook
gewoon heel gezellig
We starten om 10.00 uur en wandelen door tot 22.00 uur. Iedereen kan meelopen. Je wandelt in een team en kunt elkaar
steeds afwisselen. Na een ronde
van ongeveer 700 meter kom je
op het feestterrein met per team
een picknick tafel, er is muziek
en gezelligheid. Er is een bar en
er staan foodtrucks met heerlijke koffie, lekker eten zoals tosti’s,
hamburgers en sateh en ook aan
de kinderen is gedacht met een
groot springkussen. Dus ook voor
de niet-wandelaars is er genoeg
te doen. Daarnaast zijn er de hele dag optredens van allerlei artiesten. Wandel mee met je hele
familie, sportclub, school, vereniging, bedrijf, laat je sponsoren en
help mee de verhuizing van ’t Anker mogelijk te maken.
Hoe kun je je aanmelden?
Op de website www.de12uurvandrv.nl vind je een aanmeldformulier, we zoeken een teamcaptain en minimaal 9 extra lopers,
meer mag ook natuurlijk! Gedurende de dag kunnen mensen bij
je team aansluiten, als ze maar
een tientje bijdragen. Dan krijgen ze ook een bandje om mee
te kunnen lopen. Weet je nog niet
alle namen maar wil je zeker zijn
dat je team kan meedoen stuur
dan vast een mail naar aanmelden@de12uurvandrv.nl Dan houden we je op de hoogte van alle
laatste info en kunnen we voor
jouw team een donatie actie opstarten via Facebook.

Genieten aan het Water
Vinkeveen - De zon schijnt en
de boten dobberen in de haven,
het is genieten aan het water bij
Jachthaven Vinkeveen.
Deze keer geen levensgrote paarden of kleurrijke mussen maar
een expositie van functionele kunstobjecten. Dit jaar staat
de Zomer Expositie in het teken van een kunstbank, toepasselijk genoeg is de expositie genaamd “Aan ’T Roer Zitten’ waarbij een ontwerp bank is ontwikkeld door Kristien van Elteren en
vervolgens beschilderd door ver-

schillende kunstenaars, onder andere Andrea Lebing, Heinke Bohnert, Lily Marneffe, Ramon Otting,
Ria Somers en Yvonne de Wit.
Afgelopen donderdag kwam
burgemeester Maarten Divendal de kunstwerken bewonderen.
(zie bijgaande foto) Speciale dank
gaat uit naar de bedrijven die dit
mede mogelijk maken: Gasse Wonen Mijdrecht, Jachthaven Vinkeveen, Rabobank Rijn en Veenstromen en Jachtwerf van Vliet.
Nieuwsgierig geworden? Groen- Maarten Divendal – Kristien van Elteren – Nico Roling (van links naar
rechts)
landsekade 3 Vinkeveen

IVN-Slootjesexperts in
Wickelhofpark
Mijdrecht - Gewapend met
schepnetjes, teiltjes en emmers
gingen ze aan de slag. Ook nog
met zoekkaart en loeppotje. De
IVN-begeleiders hadden alle kinderen de benodigdheden voor
hun slootwerk meegegeven. En
een advies: “niet te diep gaan met
het schepnet, anders haal je alleen maar modder omhoog.”
Ze waren gretig, waren te vroeg
en konden niet wachten. 29 Kinderen kwamen met hun pappa
en/of mamma naar het Wickelhofpark om waterdiertjes te vangen. Dat het gras aan de slootkant hoog was, waardoor je niet
goed kon zien waar de sloot begon, was geen probleem. Een
aantal jonge onderzoekers ging
met begeleiders gewoon op de
brug aan de slag. En toen het

daar te vol werd, kozen kinderen
en ouders toch voor de slootkant.
Het water was overal helder, de
onderwaterplanten waren goed
zichtbaar. Dat er zoveel beestjes
in de sloten leven, kon je alleen
vermoeden.
Visjes
Al snel vingen de kinderen allerlei larven, watermijten, kreeftjes en kleine visjes. Bijzondere
vangsten brachten ze naar het
gereed staande aquarium. Dat
waren de torren zoals het schrijvertje, de geelgerande waterkever en de op de rug zwemmende bootsmannetjes. Soms waren
de beestjes zo klein, dat ze wel
een stipje of streepje leken. Dan
waren de loeppotjes echt nodig.
Met de zoekkaart erbij werd ver-

Zomers natuuravontuur
bij de Woudreus

volgens aangestreept welk waterdiertje gevangen was. Soms was
de hulp van een echte deskundige nodig. Gelukkig waren die er:
gemotiveerde ouders, deskundigen van het Ecologisch Waterinstituut Wageningen en IVN-begeleiders. Met hulp konden de resultaten op de zoekkaart worden
ingevuld. Er waren ook spannende dieren bij zoals de poelslak, de
posthoornslak en de bloedzuiger. De poelslak dreef een beetje in het aquarium en verstopte
zich onder een waterplant. Maar
de bloedzuiger kroop langs de
wand omhoog en bijna het aquarium uit. Die werd dan ook meteen in de sloot teruggezet. De
andere beestjes samen met het
slootwater pas na afloop van het
onderzoek.

diertjes. Het was een heerlijke
middag. Het enthousiasme bij
kinderen en ouders was groot.
En de IVN-begeleiders waren heel
blij met de opkomst en het onderzoeksresultaat. Nu is het afwachten wat het landelijke slootjesonderzoek oplevert. Als alle
gegevens digitaal zijn ingevoerd
op ivn.nl/slootjesdagen, dan weten we hoe het staat met de waterdiertjes in Nederland. Welke
soorten veel voorkomen en welke weinig.

Geslaagd
Conclusie na een geslaagde middag vol vissersplezier: de waterkwaliteit in het Wickelhofpark is
goed, er leven echt veel waterDe Ronde Venen - Ook deze zomer organiseert NME-centrum
De Woudreus weer een natuuravontuur. Tijdens een tweedaags
programma gaan de kinderen,
net als de voorgaande jaren, stoere activiteiten doen die thuis niet
altijd mogen. Zo bouwen ze een
kamp die beide dagen kan blijven
staan. Dit jaar zullen er ook strobalen en wilgentakken zijn om
mee te bouwen. Daarnaast kunnen de kinderen boven een vuurtje pannenkoeken bakken en zijn
er opdrachten in het speelwoud
waardoor de kinderen zelfstandig avonturen beleven.
Over de sloot moeten ze zeker
gaan springen en of ze de overkant halen, hangt er nog maar
van af. Misschien kan een reuze
katapult wel de spullen naar de
overkant schieten. Dan gaan ze

die toch samen bouwen! Verder
kunnen kinderen samen met een
professionele struiner op zoek
naar sporen in de natuur.
Het programma is uitdagend met
veel ruimte voor eigen spel. Er
wordt elke dag gestart om 10.00
uur en ze eindigen om 15.30 uur,
dus slapen doe je thuis. Ben je
geen watje of vind je het niet erg
om een nat watje te zijn? Schrijf
je in vóór 1 juli. De dagen zijn: 16
en 17 juli of 18 en 19 juli. De dagen duren van 10.00 tot 15.30 uur
en is voor kinderen van 6 tot en
met 10 jaar. Waar? NME Centrum
de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Kosten: € 25,- (incl. lunch en tussendoortjes) Aanmelden:
www.dewoudreus.nl
-> activiteiten. Inschrijven kan tot
1 juli. Er is per tweedaagse plaats
voor 20 kinderen.

Marktkoopman
ek
van de we

Arie Slootweg
Marktslager

De komende weken wordt elke week een marktkoopman of
-koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.
Deze week is het Arie Slootweg, die met zijn winkelwagen een heerlijk assortiment
vlees en vleeswaren aanbiedt.
Arie is de ‘marktslager’ op de
Weekmarkt en hij staat er als
een nieuweling en is zelfs een
van de jongste ondernemers:
22 jaar. Wat niet wegneemt dat
Arie al aardig het klappen van
de marktzweep onder de knie
heeft. Gelet op zijn klantvriendelijkheid, adviezen voor een
goed stukje vlees en zijn producten, is de Weekmarkt wat
dat betreft met zijn komst een
verrijking. Arie is op jeugdige
leeftijd al in het slagersvak terecht gekomen. “Ik heb vier
jaar bij een slagerij gewerkt in
Maartensdijk waar ik woon,”
vertelt Arie. “Daar heb ik het
vak geleerd. Ik wilde echter
wat meer voor mijzelf en die
kans kreeg ik bij een klant die
op de markt stond met vlees
en vleeswaren en aangaf dat

hij ermee wilde stoppen. Daar
ben ik op ingesprongen en
kon meteen op twee markten
staan dus ik had meteen een
goed begin. Daar is de markt
in Mijdrecht bijgekomen. Alles
wat ik aanbiedt is elke dag vers
uit de slagerij waar ik gewerkt
heb. Die staat achter mij met
alle producten. Veel daarvan
worden in eigen beheer gemaakt en bereid. Omdat ik er
gewerkt heb weet ik ook dat
wat ik meekrijg voor de markt
van goede kwaliteit is.” Op zijn
toonbank staat een schaal grillworst waarvan hij de bestelling in zijn winkelwagen zelf in
opwarmt in een oven. Heerlijke
eigengemaakte slagers grillworst; die moet u beslist proeven! U bent van harte welkom
bij ‘marktslager’ Arie, natuurlijk eveneens voor zijn andere
vlees- en vleeswaren. Alles tegen keurige prijzen. Ook dáárvoor!

Deborah J. Carter &
Zandscape op Chazz 2018
Deborah Carter komt naar De
Hoef om daar begeleid door
een bijzondere groep jazz
musici ‘A Beatles Tribute’ te
brengen. Wat er dan gebeurt,
is bijzonder. Pop verandert in
jazz en dat is zo melodieus en
avontuurlijk. Samen improviseren ze, zorgen voor variatie
en laten het swingen.
Deborah Carter is een internationaal bekende jazz vocaliste. Ze zong bij het Metropoolorkest, toerde door heel Europa en veel landen in Azië en
Zuid Amerika. Nu zingt ze regelmatig met Zandscape, een
groep die een eigen uniek geluid heeft door de bijzondere combinatie van instrumenten: bas/cello, vibrafoon, gitaar en drums. Een groep die
niet alleen deze bijzondere instrumentatie heeft, maar
ook een verscheidenheid aan
stukken brengt en eigen composities speelt. Deborah Carter en de musici van Zandscape ondersteunen elkaar
geweldig. De organisatoren
van Chazz zijn blij dat Deborah Carter & Zandscape zaterdag 23 juni naar De Hoef komen. Zij gaan vanaf 20.45 uur
tot het einde optreden en zullen Chazz 2018 spetterend en
met glans afsluiten. Kom dus
naar boerderij Stroomzicht,

ook voor wat er nog voorafgaat aan Zandscape. Kaarten
zijn verkrijgbaar in de voorverkoop via Chazz.nl en kosten dan € 17,50. Aan de tuin
zijn ook altijd kaarten te koop,
maar dan voor € 25,00 (kinderen tot 12 jaar gratis, studenten half geld). De tuin gaat
23 juni open om 15.30 uur.
‘Eten en drinken’ wordt verzorgd door lokale restaurants
en uitgeserveerd door vrijwilligers. En wie er al eerder was,
weet dat de sfeer altijd fantastisch is.
Voorverkoop:
Mijdrecht:
boekhandel Mondria
Wilnis:
slijterij en delicatessen
De Zwart
Uithoorn: Bruna
online: www.chazz.nl
Ria Waal

10

13 juni 2018

Partou organiseert Peuter 2 daagse
Mijdrecht - De peuters lopen ook
graag mee met de avondvierdaagse, maar zijn hier nog nét
iets te klein voor. Daarom organiseert Partou speciaal voor hen
de Peuter 2-daagse! Partou aan
de Oosterlandweg in Mijdrecht

wandelde met de peuters op 6 en
7 juni een wandeltocht van ongeveer 1 à 1,5 kilometer. Deze tocht
ging langs bijzondere plekken
om zo de omgeving van de vestiging te ontdekken en gezellig samen te bewegen. Wat hadden de

kinderen onderweg een plezier.
De eerst avond hebben ze een
heerlijk ijsje gekregen voor onderweg. Daarna gingen ze weer
met elkaar gezellig verder terug
naar Partou. De tweede dag hebben ze een rondje door het park

gelopen. Daar kwamen ze al snel
de Stint tegen. Bij de Stint kregen
we lekker een plakje ontbijtkoek
en wat te drinken. Onderweg
konden de kinderen stempels
verzamelen en uiteraard hadden
ze een feestelijk onthaal bij de finish. Met deze knappe prestatie verdienen zij zeker een mooie
medaille!

Fantastisch seizoen
Hertha JO 15-2
Regio - Vinkeveen - In de derde
klasse heeft Hertha in een competitie met 12 andere clubs een
prima prestatie geleverd. In alle wedstrijden werd er prima gevoetbald. Onder de bezielende
leiding van coach Rogier draai-

de deze vrienden ploeg continu
mee in de bovenste regionen. Gedurende de afgelopen maanden
zag je ze steeds beter spelen en
werden de overwinningen aaneen geregen. Voor de toeschouwers een genot om de jongens

en een meisje samen te zien spelen. Het plezier spatte er af. Tot de
mei vakantie niks aan de hand. In
de meivakantie was er ook een
competitie wedstrijd gepland tegen BFC uit Bussum. Pas een uur
van te voren meldde BFC zich af
omdat ze geen team op de been
konden brengen.
Het gevolg was dat Hertha met
een wedstrijd minder gespeeld
3 punten achter stond op Victoria. Dat zelfde Victoria had kort

Examens Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is er in
de dojo van Judoschool Blaauw
de eerste van twee weken examens afgenomen. 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 wat zij dit
seizoen hebben geleerd. De voorzitter van de examencommissie,
bestaande uit Martijn de Jong,
Roel Westra, Ronald Oussoren 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 Kesteren, Boaz Zuierveld, Brian Brocx, Daan Steffens,
Jefta Fokkens, Julia Zanting, Luc
Godfried, Raf Zuierveld
Gele band, 5e Kyu
Ardjan van de Ruitenbeek, Tijme
Jager
Oranje slip, 5e Kyu
Alex Kluinhaar, Bjorn Martijn,

Boyd Smit, Conrad Hoving,
Florencia Losekoot, Jayden Visser,
Marley Smit, Sam Cammelot,
Sem van Heel, Willem Driessen
Oranje band, 4e Kyu
Emma Zeilstra, Ruben Fokkens,
Sophie Verlaan, Thirsa Fokkens,
Tim Lamme
Groene slip, 4e Kyu
Liza Bakker, Nick Braamskamp,
Niels van Haaften, Sem Hoogendoorn
Groene band, 3e Kyu
Anique Goudsmit, Fahd Farah,
Kyran Bras, Nigel Enthoven,
Quincy Donkervoort
Blauwe slip, 3e Kyu
Bjorn van Leuven, Erik Dekkers
Blauwe band, 2e Kyu
Arthur van Kootwijk, Gabriel Losekoot, Sander Loo, Sietse Zeinstra
Bruine slip, 2e Kyu
Berend Meijles, Sander Ten Veldhuis, Thijmen Hooijman
Bruine band, 1e Kyu
Daan van Scheppingen,
Kevin van Wijk,
Roan van der Burch

Een mooie afsluiting
voor Argon JO9-3

daarvoor BFC verslagen met 180. Dat betekende dat Hertha 18
doelpunten moest goed maken op Victoria en ook zijn laatste twee wedstrijden met dat verschil moest zien te winnen.
Vorige week zaterdag in de thuis
won Hertha met 10-0 zodat het
doelsaldo nog maar 8 punten
verschil was in het nadeel. Dus
de laatste wedstrijd tegen BFC,
die laatste stond met maar 3 punten bood perspectief om met een
grote overwinning het kampioenschap te pakken.
Dus zeer gemotiveerd naar Bussum afgereisd .
Op het moment dat de wedstrijd
begon was er geen scheidsrechter aanwezig. Een bereidwillige
supporter nam het initiatief om
de wedstrijd te fluiten zodat die
door kon gaan. In de rust om de
kaarten van de spelers gevraagd
voor controle maar die konden
niet geleverd worden. Naar aanleiding van de eerste helft bestond het vermoeden dat niet
JO 15.3 in het veld stonden maar
spelers uit hogere teams. Dat
bleek ook want supporters van
Hertha waren er via internet al
achter dat er iets niet klopte. De
wedstrijd werd met 5-0 verloren.
Dat nemen we de spelers niet
kwalijk maar het jeugdbestuur
van BFC moet zich diep schamen
dat ze op deze manier aan competitievervalsing
meewerken.
Hiermee beweren we niet dat we
van het echte JO 15-3 wel even
zouden winnen. Hertha eindigde op de tweede plaats en daar
nemen we met z’n allen diep ons
petje voor af.

Mijdrecht - De jongens van Argon JO9-3 (Dave, Roan, Tugra,
Julian, Thijs, Daan, Tristan, Dennis en Daniël onder leiding van
Frans) hebben een fantastisch
wedstrijdseizoen achter de rug.
Afgelopen zaterdag werd het seizoen definitief afgesloten met
een toernooi bij SV Hertha in Vinkeveen. Ook nu speelden de jongens van Argon JO9-3 een aantal
mooie wedstrijden, wat uiteindelijk resulteerde in een welverdiende tweede plaats!

Argon JO 8-1, dit seizoen onverslagen
Mijdrecht - Dit seizoen op zaterdag gaan spelen en voor het
eerst de competitie in. Wat vonden ze het spannend en wat hebben ze het goed gedaan. Eerst

in de tweede klasse gespeeld en
na de winterstop gepromoveerd
naar de eerste klasse. Ook al werd
de stand via de KNVB niet bijgehouden; ze gaven nooit op: twee

keer gelijk gespeeld en verder alles gewonnen. Dit jaar ook nog
in het nieuw gestoken: een trainingspak, gesponsord door ReVe
Infra & Tuinaanleg.
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Geslaagd Hans van Dijk Mixtoernooi
Mijdrecht - Op zaterdag 9 juni
werd in de Eendracht de 3e editie van het Hans van Dijk Mixtoernooi gehouden. De opkomst
voor dit Basketball toernooi was
dit jaar groter dan ooit en een
zeer groot aantal leden, oud-leden en recreanten speelden met
elkaar in een gemixte samenstelling. De nadruk lag deze middag
echt op gezelligheid en lekker samen spelen want de teams waren samengesteld uit een mengeling van jongeren en ouderen
maar ook een mix tussen mannen en vrouwen. Vooral oud-leden vonden het leuk om hun favoriete spelletje weer eens te spelen en een ontmoeting te hebben
met andere oud-leden en nog
spelende leden. Maar ook de nog
spelende leden genieten van dit
afsluitende toernooi aan het ein-

de tribune banken overvol en
was er veel publiek aanwezig om
te genieten van deze bijzondede van de competitie waarbij we gehuldigd en ontvingen zij de in- re sfeer. Na afloop bleven ruim
eventuele kampioenen kunnen middels bekende Argon hand- 80 personen eten om het toerhuldigen. Dames 1 werd het afge- doekenpakket.
nooi met z’n allen op leuke wijlopen jaar kampioen in hun klas- Elk jaar wordt een jury gekozen ze af te sluiten. Argon Basketball
se en kregen daarom een wel- die een aantal spelers in het zon- gaat volgend seizoen competiverdiend applaus. De sfeer was netje zet omdat ze tijdens het tie spelen met een U12 team, een
toernooi op een bijzondere wijze U16 team, een U18 team en een
enorm sportief en gemoedelijk.
zijn opgevallen. De titel van Beste Heren1 en Dames1 team. Met 3
Verdediger ging dit jaar naar Cor jeugdteams en 2 seniorenteams
Shoot
Halverwege het Event werd de Buur, de titel van Beste Teamspe- hebben we het krimpend aantijd genomen voor de jaarlijk- ler werd overhandigd aan Mar- tal van de afgelopen jaren weten
se shoot-out en de winnaar was jolein Lambregts en Koen de Ko- stop te zetten en kunnen we weer
Bob Sneider. Voor het eerst won ning mocht zich Beste Dribbelaar werken aan de toekomst. De 4e
dit jaar een jeugdspeler van een noemen. Thijn Zomer kreeg de editie van het Hans van Dijk Mixwat ouder lid en dat maakte deze beker voor Meest Talentvolle Spe- toernooi staat gepland op 25 mei
overwinning extra bijzonder. Het ler. Henny Voorend werd bedankt 2019 en de sfeer van afgelopen
winnende team bestond dit jaar voor het fluiten van dit toernooi zaterdag was zo goed dat de eeruit Adne Limburg, Luc Voorend, maar ook voor het fluiten van bij- ste aanmeldingen voor dit toerJola Machalska, Freek Bohm, Cor na alle (senioren)wedstrijden ge- nooi alweer binnen zijn. Kortom:
Buur, Thijn Zomer, Marten de Jon- durende de competitie.
Argon Basketball sloot met deze
3e editie van het Hans van Dijk
ge, Koen de Koning en Nino van
Mixtoernooi het seizoen op waarder Heiden. Aan het einde van Tribune
het toernooi werden zij dan ook Tijdens het toernooi waren ook dige wijze af.

Wie wint de eerste
ZijdelmeerCup
Regio - Het Zijdelmeer vormt het
groene hart van Uithoorn. Vrijwilligers van atletiekclub AKU hebben rond de oeverlanden van dit
fraaie natuurgebied een hardloopparkoers uitgezet, dat Rondje Zijdelmeer is gedoopt.
Op 15 juni zal het startschot klinken voor een hardloopwedstrijd
rond de oeverlanden van het Zijdelmeer. Een prima gelegenheid
om aan de conditie te werken en
het gebied beter te leren kennen.
Afstanden: 3 en 6 kilometer (respectievelijk een of twee rondjes
om het meer)
Start en inschrijving: bij Hotel
Lakeside. Inschrijfkosten: €2,50.
Startschot: om 20.00 uur. Kleeden douchegelegenheid: geen.
Parkeren: bij het gemeentehuis
op de parkeerplaats of de parkeergarage op het Amstelplein.

Op de fiets komen is aan te bevelen. Toilet aanwezig Herinnering: aan de finish ontvangt iedere deelnemer een fraaie medaille.
ZijdelmeerCup
Voor de snelste dame en heer
over de 3 kilometer is als eerste
winnaar over de 3 kilometer niet
alleen een beker beschikbaar
maar ook een wisselbeker ´de ZijdelmeerCup. Het rondje Zijdelmeer zal een jaarlijks terugkerend
evenement worden. ‘Rondje Zijdelmeer’ maakt deel uit van het
Berkelaar Zomeravondcircuit. Dat
bestaat uit de Kooyman Polderloop (De Kwakel, 2 augustus) en
een Uurloop (sportpark De Randhoorn, 6 september). Wie deze
drie evenementen uitloopt, ontvangt op 6 september een mooie
herinnering.

Handbaldames 2
Legmeervogels kampioen!

Hertha JO11-1 behaald
2e plaats Limburg

minuten staat een 5-0 eindstand
op de borden. Een duidelijk statement over de intenties van de
Hertha boys deze zondag.
De 2e wedstrijd is tegen de gastheren van Vitesse’08. Deze ploeg
Vinkeveen - Het Pinksterweek- treuren, want de beslissende vol- is nog ongeslagen dus het beeinde stond voor de boys van gende wedstrijd staat voor de loofd een spannende wedstrijd
Hertha JO11-1 in het teken van deur: Ado’20 uit Heemskerk. De- te worden. Een gelijk opgaaneen internationaal toernooi om ze mag niet verloren worden om de spannende wedstrijd, die met
de North Limburg Cup in Gen- nog kans te maken op de finale- enorme intensiteit wordt afgenep (Limburg). Na 2 lange da- poule op zondag. Een enerveren- werkt. In de tweede helft heeft
gen werd uiteindelijk op zondag- de wedstrijd eindigt in 1-1. Uit- Hertha lange tijd het betere van
avond de 2e plaats behaald. Een eindelijk blijkt dat de uitslagen het spel, maar de verdediging
voortreffelijke prestatie van de- vandaag een plekje in de Finale- van de tegenstander staat goed.
ze toppers. Op zaterdagmorgen poule opleveren. Een prachtige Uiteindelijk beslist Hertha de
vertrok de karavaan van Hertha zondagmorgen die een vroege wedstrijd dankzij een spetterenJO11-1 volbepakt en bezakt naar aanvang neemt. Na het omkle- de counter, 0-1. Inmiddels wijst
Gennep. De eerste wedstrijd was den, op naar het ontbijt. Na het de thermometer 25 graden plus
tegen de Belgische Vrienden van ontbijt staat het volgende onder- en wedstrijd 3 staat op het proKV Bonheiden. Hertha liet er geen deel op het programma, voetgolf gramma: tegen Sv Hoofddorp
gras overgroeien en won de deze in Molenhoek. Om ongeveer 13u wat bij een overwinning nog kans
wedstrijd met 5-2, mede dankzij dirigeert coach Toine de mannen maakt op plek 3-4. Hertha laat er
drie goals van Julian. Na een kor- terug op het voetbalcomplex in geen gras over groeien en wint
te pauze stond de 2e wedstrijd Gennep naar de kleedkamer om ook deze wedstrijd met 2-0. Hertop het programma tegen Druf- de wedstrijd voorbereiding te be- ha plaatst zich met de maximale
feler AG uit Duitsland.. Hertha ginnen. Eerste tegenstander, hoe 9 punten en nul tegengoals voor
kreeg de bekende deksel op de treffend de Duitse ploeg van gis- de FINALE van dit toernooi.
neus door de vele kansen niet te teren, Druffeler AG. De revanche Om 18.15u staat de FINALE U11
benutten en gaven in de slotfase gevoelens waren zichtbaar en de op het programma tussen sv
een 2-0 voorsprong uit handen. Duitse ploeg wordt meteen op- Hertha en SV Lippstadt uit DuitsDe Duitse ploeg maakte snel 2-2 gejaagd en Hertha geeft tegen- land. Een sterke ploeg met een
en in de blessuretijd 2-3.
stander nauwelijks kans om op aantal dispensatie spelers in de
Een totaal onnodig verlies, maar adem te komen. De Hertha man- gelederen. Hertha begint prima
lang kunnen de mannen niet nen laten niet los en na 2 keer 15 en heeft al snel de eerste 2 kan-

Succes voor Guus bij de
veteranen van UWTC
Regio - Afgelopen weekend zijn
de UWTC renners Leen Blom, Piet
Rewijk, John Tromp en Guus Zantingh weer actief geweest in veteranen wedstrijden.
Zaterdag 9 juni stonden de veteranen aan het vertrek in Den
Haag. In de wedstrijd voor 69+
waren er veel pogingen om te
ontsnappen maar geen enkele poging slaagde. Het draaide
uit op een groepssprint en hierin
was Guus Zantingh uit Mijdrecht
de snelste en won de wedstrijd,
voor Aad Vingerling uit s-Gravendeel en Peter de Jong uit Hilversum. Leen Blom finishte als 8e.
Bij de 60+ was al vroeg een kopgroep van 9 renners en met nog
6 ronden te gaan demarreerde Bert Bakker uit de kopgroep
en Ron Paffen sloot daarbij aan
en gingen voor de overwinning.
Ron Paffen uit Milsbeek won de
wedstrijd voor Bert Bakker en
als 3e eindigde Henri Spijker uit
Den Haag. Piet Rewijk kwam als
17e over de eindstreep. Zondag
10 juni waren de veteranen naar

in categorie 1 en reed weer keurig de wedstrijd uit. In categorie 6 starten Lars Hopman, Mike
Derogee en Rens Grömmel. Er
werd bij vlagen hard gereden,
Gouda gereisd. In de 69+ wed- maar het kwam toch aan op een
strijd ontstond er na 20 minuten massasprint. Vlak voor de laatste
een kopgroep van 5 met daarbij bocht was het dringen geblazen
Leen Blom. Enkele ronden later en kwamen Mike en Rens in de
sloot een groep van 4 met Guus verdrukking en Mike kwam zelfs
Zantingh aan bij de 5 koplopers. in het gras terecht (gelukkig kan
Met nog 8 ronden te gaan de- hij ook goed veldrijden). Lars kon
marreerde Piet Gruteke Uit Rot- er aan de buiten kant langs en fiterdam weg uit de kopgroep en nishte als 13e, Rens 18e en Mike
won de wedstrijd. Guus Zantingh werd 27e . Zondag 10 juni reden
uit Mijdrecht spurtte zich naar Siem, Jasmijn, Lars en Mike in Beeen 2e plaats en 3e werd Hans verwijk bij BRC Kennermerland
van Bavel uit Sint Anthonis. Leen een interclubwedstrijd. Siem van
Blom eindigde als 7e. Bij de 60+ Smoorenburg reed een prima
duurde het tot half koers voordat wedstrijd in Categorie 4 en reed
er een kopgroep ontstond van samen met een renner van Hoorn
2 renners, Ron Paffen en Willem het gat dicht naar de renners die
Hus en zij werkten goed samen op dat moment op de vierde en
en namen een ruime voorsprong. vijfde plaats reden. Siem proRon Paffen won de wedstrijd, 2e beerde nog een keer te demarrewerd Willem Hus uit Voorburg en ren maar hij werd weer terug ge3e werd Maas van Beek uit Bar- haald, in de eindsprint werd hij
neveld. John Tromp kwam als 6e. Mike Derogee, Lars Hopman
8e over de finishstreep. Er werd en Jasmijn Wiegmans waren hierdit weekend door de jeugd van na aan de beurt bij cat 5-6. En geUWTC weer gekoerst. Zaterdag lijk na de start ontstond een kop9 juni stond het landelijk jeugd- groep waar Mike bijzat, maar hij
toernooi van Lisse op het pro- moest lossen en werd daarna
gramma. Tom Derogée startte weer teruggehaald door het pe-

sen op een goal, maar helaas gaat
de openingstreffer naar de Duitsers. Hertha is even uit het veld
geslagen en de Duitsers maken
gebruik van wanorde achterin
door de 2e achter Mike te schieten. Na de rust recht Hertha nog
een keer de rug en knokt zich terug in de wedstrijd. Bram maak
de 2-1 en Hertha krijgt nog kansen op de gelijkmaker. Intussen
heeft de tegenstander uit gevaarlijke uitbraken ook de kans op
de beslissing maar Mike houdt
zijn ploeg in de spannende wedstrijd. Uiteindelijk valt de 1-3 vlak
voor tijd. Een prachtige finale helaas verloren, maar snel na de finale maakt de korte teleurstelling
plaats voor trots. De beker voor
de 2e plek werd vol trots en gejuich in ontvangst genomen.
Om 21u was het avontuur ten
einde en werd een aanvang gemaakt met de terugreis.
Moe, ongelofelijk trots reizen de
jonge Toppers terug naar huis.
Een onvergetelijk weekeinde met
deze prachtige groep, die na dit
seizoen helaas uit elkaar zal vallen. Ongetwijfeld zullen de boys
en hun ouders deze dagen blijvend in hun herinnering opnemen, terugdenkend aan een werkelijk prachtige pupillentijd!
loton. In het peloton waren nog
de prijzen van de 3e t/m 5e plaats
te verdelen. Maar elke ronde
kwam het peloton toch nog dichter op de koplopers.
In laatste ronde zaten Lars en
Mike er nog goed bij en jammer
genoeg had Jasmijn moeten lossen. De sprint om de 3e plaats
werd gewonnen door Mike en
Lars werd keurig 5e en Jasmijn
werd 14e. Een mooie uitslag voor
de jeugd van UWTC!

Uithoorn - De dames 2 van Legmeervogels spelen dit jaar voor
het eerst bij de senioren. Een
aantal dames zijn eigenlijk nog
jeugdspeelsters, maar men wilde het toch bij de senioren proberen. Een aantal tegenstanders
werd makkelijk van gewonnen,
ruime cijfers tegen wat ‘oudere’ teams, maar er waren ook wat
moeilijke wedstrijden.
De eerste helft van de veldcompetitie verliep vlekkeloos. Alle
wedstrijden werden gewonnen
en de dames stonden dan ook terecht op de 1e plaats.
De zaalcompetitie deed het team
ook prima mee. TOB/Vriendschap
bleek een te sterke tegenstander
en een aantal wedstrijden werden verloren tegen wat ‘mindere’
teams, maar uiteindelijk werd een
mooie tweede plaats gehaald en
kon men zich weer op gaan maken voor de tweede helft van de
veldcompetitie. Het ging iets lastiger nu. Tegenstanders hadden
zich ingedekt tegen het snelle

spel en zelf waren de dames ook
niet geheel scherp begonnen.
Overwinningen
Na een aantal overwinningen
volgde toch twee nederlagen
met 1 punt verschil en zo stond
de laatste wedstrijd op het programma.
Celeritas stond slechts 1 punt
achter Legmeervogels en in Bunnik moest één van de twee teams
dus kampioen gaan worden. Het
werd, net als in de thuiswedstrijd,
een spannende wedstrijd. Legmeervogels nam direct het initiatief en wist een kleine voorsprong
te nemen. Ondanks dat de thuisploeg alles probeerde om gelijk
te komen of te winnen, de jonge dames hielden stand en wisten uiteindelijk met 18-21 te winnen en zo het verdiende kampioenschap binnen te halen. Een
fles champagne na afloop en deze week werden de dames in de
bloemen gezet op het sportpark
in Uithoorn.

Zomerbridge van acquit
bij de Legmeer
Regio - Met een aantal van vier
en dertig paren verdeeld over
twee lijnen is het zomerbridgeseizoen van Bridgeclub de Legmeer voortvarend begonnen. In
de eerste uitslag prijken direct al
een aantal nieuwe namen, zodat
de gevestigde orde gelijk op de
proef is gesteld. In de A- lijn waren dat Elly Degenaars & Corinne
Kooke, die met 61,46% de winst
en wijn binnen haalden.
Op twee eindigden Hein van der
Aat & Rob Knapp met 58,85% en
hielden daar ook een vloeibare
versnapering aan over. Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst volgden
op drie met een keurige 56,51%
gevolgd door Carla Euwe & Bep
Schumacher die op 55,47% uitkwamen. De best of five werden
afgesloten door Janny Streng &
Ria Verkerk met 54,95%, wat Janny meer en Ria toch wat minder
gewend is, mooi gedaan! In de Blijn viel de hoogste score van de
avond van 63,69%, behaald door
Ans de Ruiter & Rietje Tijssen. Ine-

ke & Jan Koek deelden ook twee
flessen met een prima 59,82% als
tweede paar.
Uitstekend
Adrie & Ko Bijlsma scoorden een
knappe 58,63% als derde en Map
Kleingeld & Mieke Peeters deden het eveneens uitstekend
met 57,74% als vierde. De top
werd hier afgesloten door Betty Honkoop & Margriet Kemperman die op 56,85% eindigden en
zo nog elf paren achter zich lieten. Aangestoken door dit verslag? Doe dan mee aan de volgende woensdagavond in het “all
weatherproof” Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn.
Het Zomerbridge loopt door tot
en met 29 augustus en inschrijven kan per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540 of tussen 19.15 en
19.30 uur in de zaal. De aanvang
is om 19.45 uur en de kosten bedragen €6,- per paar.
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Turnster Tanja wint bronzen medaille
bij regiofinale!
Regio - De Ronde Venen – Zaterdag jl. werd in Amersfoort de regiofinale div 6 en D3 gehouden.
De ongeveer beste 30 turnsters
van de regio strijden hier om de
medailles.
Voor Veenland turnde Mette en
Leya in de eerste ronde hun wedstrijd.
Ze begonnen met een ijzersterke oefening op balk en scoorde
allebei in de 14.000 punten. Mette bleek uiteindelijk de beste van
de regio op alk te zijn met een
14.550.
Op naar de vloer. Leya turnde
een super oefening maar…. helaas vergat ze de koprol achter
over en dat kosten haar 2 punten. Zelfs de jury kwam na de
wedstrijd zeggen dat ze het zo
super deed en dat het echt zonde was. Maar ja zulke dingen gebeuren. Op naar sprong Leya haar

favoriete onderdeel. Zij sprong
twee mooie handstand platvallen. Ook Mette sprong een hele
mooie handstand platvallen alleen bij haar mislukte de tweede
sprong. Gelukkig rekende de jury haar sprong als een koprol dus
ze kreeg toch nog een cijfer. Op
naar brug. Hier geen fouten en
met een score van boven de 13
punten sloten ze de wedstrijd uitstekend af. Mette werd met een
totaal van boven de 52 punten
13de en Leya werd met ruim 51
punten 22ste
Brons
In de laatste ronde turnde Tanja haar wedstrijd. Tanja begon op
vloer met een uitstekende oefening. Op sprong vandaag geen
overslag maar een half in half uit
met een hogere uitgangswaarde. Twee uitstekende sprongen

en met een mooi gemiddelde
van 9.90. Op brug een super oefening. Het een na hoogste cijfer in de deze categorie. Inmiddels wisten we dat ze in de tussenstand hoog stond en dat alles van balk afhing. Dus ja wel of
geen risico nemen, wel of geen
losse rol. Besloten om vol voor de
medaille te gaan en geen risico
te nemen en een 0.5 punt aftrek
voor lief te nemen voor het niet
halen van een eis. Dit pakte uitstekend uit met een brede glimlach van oor tot oor en het commentaar van Tanja: Dit was mijn
beste balkoefening ooit, was de
juiste beslissing genomen. Bij de
prijsuitreiking werd dat nogmaals
bevestigd Tanja kreeg een mooie
bronzen medaille omgehangen.
Super trots gingen we naar huis.
Op naar de toestelfinale volgende week.

Eerste internationale vrouwen
veteranen toernooi groot succes
De Hoef - Afgelopen Zaterdag 9
Juni vond bij HSV´69 in de Hoef
het 1eInternationale vrouwen
voetbal toernooi plaats. Ze kunnen terugkijken op een geweldige dag! Van HSV zelf waren er drie
teams, team Ijburg en de belangrijkste gasten waren natuurlijk
het team Candor uit Michas (Zuid
Spanje).
Na ontvangst deed de voorzitter van HSV Kees Bakker een welkomstwoord in het Spaans en
daarna was het tijd om de voetbalkleding aan te doen. Als klap
op de vuurpijl hadden wij deze
dag door bemiddeling van Rene Tepas uit het veteranen mannen team, Solange de Smit speelster bij Excelsior Rotterdam Eredivisie, bereidt gevonden om onze warming up te doen Aange-

Zaterdag 23 juni wordt weer
VinkCuisine gehouden!
Vinkeveen - Op zaterdag 26 augustus 2016 vond de eerste editie plaats ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe kleedkamers en kantine van sv Hertha en
als dank aan al die vrijwilligers en
sponsoren die dit unieke project
mogelijk hadden gemaakt. VinkCuisine, de aller-lekkerste gerechten speciaal bereid door de allerbeste chefs van Vinkeveen. Praktisch alle restaurantjes en bijbehorende zaken die maar iets met
eten te maken uit Vinkeveen deden mee. Twaalf pagode tenten
stonden opgesteld voor de nieuwe kantine en zowel de bezoekers als de standhouders waren
razend enthousiast, een reden
om ook het jaar daarop het VinkCuisine weer te organiseren, alleen stonden de tenten niet voor
de kantine opgesteld, maar vanwege nog meer aanmeldingen is
er uitgeweken naar het veld naast
de kantine. Ook dit keer weer een
groot succes en na afloop kon er
een cheque uitgedeeld worden
aan de hoogvliegers van ruim
€2.200,-.
Lifestyle
En nu op zaterdag 23 juni het
3de VinkCuisine met als uitbreiding een stukje lifestyle. Vijftien
verschillende restauranthouders
en andere horeca gelegenheden

op het veld met spannende en
vooral erg warme potjes voetbal. De teams waren erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk is het
Spaanse team Candor geëindigd
komen op het veld gingen de 5 de Strooppot, HSV de Hoef, Ger- op de 3e plaats, HSV 2 op de 2e
teams dus onder begeleiding van bera kwekerij Zwarts, van Walra- en de All stars werd de winnaar. Mijdrecht - Woensdagmiddag
Solange beginnen met een lekke- ven en de Nieuwe Vlinder. Na de HSV kan terugkijken op een zeer 6 juni 2018 werden de district
kampioenschappen van het jaarre warming up! Hierna werden de pauze weer keihard aan de bak geslaagd toernooi.
lijkse schoolvoetbaltoernooi geteams opgesteld in een lange rij
speeld in Uithoorn! Na de regioen werd eerst het Spaanse volksnale overwinning 2 weken gelelied gezongen en daarna natuurden in Rhenen mochten de Hoflijk het Wilhelmus uit volle borst
land leeuwinnen nu strijden tedoor de Nederlandse meiden.
gen de andere regio’s. Vol goede moed, maar ook vol adrenaliEerste wedstrijden
ne, werd de eerste wedstrijd om
Toen kon het fluitsein worden
half 1 afgetrapt tegen De Driegegeven voor de 1e wedstrijmaster uit Alkmaar. Al snel werd
den. Een zonovergoten dag, volduidelijk dat deze wedstrijd wel
op sportiviteit en gezelligheid. In
eens gewonnen kon worden na
de pauze met natuurlijk koffie en
een 1-0 voorsprong. Maar nog
Hollandse stroopwafels, vond er
sneller werd duidelijk dat het afeen goed georganiseerde loterij
zien was met de tropische templaats met prachtige prijzen geperaturen. Gelukkig raakten de
sponsord door: Golfpark Wilnis,
gemoederen niet oververhit en
Blik op Hout, Laco sporthal, Cawerd de wedstrijd gewonnen
fe de Wave, Autobedrijf Berkelaar,
met 2-0. Aansluitend was de derby tegen De Springschans uit Uithoorn en vol enthousiasme werd
deze wedstrijd dan ook afgetrapt.
Het uitstekende wissel- en coachbeleid wierp snel zijn vruchten af
en een 1-0 voorsprong werd afgedwongen. De tweede helft was
De Ronde Venen - In de Dodaar- Wilnis aan de Bovendijk. Een straslaan in Vinkeveen zijn heel wat lend zonnetje zorgde al voor een
bewoners die golf spelen. Bijna heerlijke dag die traditiegetrouw
30 jaar geleden is dan ook het eindigde op het terras van de
idee geboren om jaarlijks te spe- winnaar van het jaar ervoor. De
len om de Dodaarscup. Met golf niet spelende partners en kinheeft elke speler een ‘handicap’ deren van de deelnemers waren
en daardoor kan een goede spe- hierbij ook aanwezig om te holer (lage handicap) heel goed ren dat winnaar Erwin Meinsma
spelen tegen een wat minder ge- de trofee mee naar huis mocht
oefende speler (hoge handicap). nemen. Tweede was Jaco Ypma
Als je een goede dag hebt kun je en derde Cora Jonkers (winnaar
altijd winnen!
2017). De bewoners gaan weer in
Dit jaar waren er 16 deelnemers training om wellicht in 2019 wel
uit deze straat om de strijd voor de winnaar te zijn, want wie wil
de Dodaarscup. We speelden op er nu niet vereeuwigd worden op
de prachtige baan van golfpark deze trofee!

geven acte de precense en daarnaast zullen aanwezig zijn, Kapsalon Hairlife, Schoonheidsalon Isabella Outer Beauty,Opticien Bril &
Meer, de Kunstkring met 3 kunstenaars, Casa Andaluz uit Spanje, Bonne Nuit en van Yper mode
uit Mijdrecht die samen ook een
modeshow geven, Garage Bedrijf
Kooyman en Jachthaven Achterbos met een paar prachtige boten, dus al met al een heel spektakel. Uiteraard zal het geheel omlijst worden door muziek optredens van zowel het Shantykoor
en de Nieuwe Band. Ook dit jaar
zal een deel van de opbrengst
naar een goed doel gaan en dit
jaar is gekozen voor de 12 uur van
De Ronde Venen een stichting die
in het leven is geroepen om een
nieuw tehuis te vinden voor het
inloophuis ’t Anker, een ontmoetingsplaats voor Kanker en oudkanker patiënten en nabestaanden van overleden kankerpatiënten, die daar elkaar kunnen ontmoetend, beetje bijpraten en/
of leuke dingen samen te doen.
De 12 uur wandeltocht wordt
gehouden op zaterdag 7 juli en
begint om 10.00 en eindigt om
22.00 uur. VinkCuisine&Lifestyle
begint om 16.00 uur en duurt tot
22.00 uur en wordt gehouden op
het terrein naast de kantine van
sv Hertha.

District kampioenschappen schoolvoetbal

Hoflandschool Mijdrecht derde

Erwin Meinsma winnaar
Dodaarscup

spannend, maar de leeuwinnen
speelden de wedstrijd professioneel uit en een halve finale plek
was veilig gesteld. De speelsters
en supporters konden hun geluk niet op en ondanks de verzengende hitte was het één groot
feest op en langs het veld.
Halve finale
En toen kwam de halve finale....
Dapper trokken de meiden ten
strijde, maar al snel werd duidelijk dat de tegenstander toch net
een maatje te groot was. En dan
zit in een keer alles tegen en de
warmte hielp zeker niet mee . De
wedstrijd werd met 2-0 verloren, maar met opgeheven hoofd
hebben ze het veld verlaten. De
troostfinale mocht meteen starten en ondanks de teleurstelling
van de verloren halve finale, werd
de moed weer bij elkaar geraapt.
De leeuwinnen vochten voor wat
ze waard waren en met succes
want na het laatste fluitsignaal
kon trots de derde plek bemachtigd worden.

Promotie voor de Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag sleepte De Vinken de felbegeerde promotie naar de tweede klasse binnen. In een sfeervolle ambiance pakten de Vinkeveners tegen opponent Badhoevedorp simpel de winst. Het eerste
kwartier was het nog even aftasten. Beide teams kenden elkaar
uit de zaalcompetitie. Daarin wisten beide thuis de winst te pakken en werd Badhoeve net voor
De Vinken tweede in de poule. Nu
ging het tot 4-4 gelijk op (Vinkenscores van Annick, Fenne, Rutger
en Kelvin), maar daarna was het
Vinkeveen wat het sterkst was.
Halverwege was het 5-8 in Vinken’s voordeel door doelpunten
van Annick (2x), Jerom en Rutger.

Feest
In de tweede helft mocht Badhoevedorp nog heel even dichterbij komen: 7-9.
Maar daarna was het Suiteteam
heer en meester. Via 8-14 finishten de Vinkeveners uiteindelijk
met ruime voorsprong op 12-18
en bewerkstelligden daarmee de
promotie. Scores van De Vinken
waren van Dorien, Rutger (3x),
Lieke, Annick (3x), Kelvin en Jerom.
Daarna brak een waar supportersfeest los. In opperbeste stemming trok de Vinkeveense aanhang samen met hun matadoren
naar het eigen Vinkennest, waar
het nog lang onrustig, maar bovenal heel gezellig bleef.
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Sport & Spel 2018 ‘Op vakantie’: veel lol en écht Hollands weer!
Afgelopen week waren 251 kinderen te gast bij KDO in De Kwakel voor het jaarlijkse Sport &
Spelweekend. Het thema was dit jaar ‘Op vakantie’ en de sfeer en het weer waren daar ook zeker naar!
Regio - Op vrijdagmiddag na schooltijd kwamen
de meeste kinderen direct naar KDO en installeerden zich op het tentenkamp in de 13 verschillende groepen: de wereldreizigers, de groepsreizigers, de backpackers, de safarireizigers, de vliegers, de welness ladies, de vakantiedromers, de
eilandhoppers, de cruisepassagiers, de zonaanbidders, de duikers, de wereldreizigers, de all-inclusives en de treinreizigers.
Sommige kinderen hadden zelf al aan groepsversiering gedacht. Zo kwamen de welness ladies
aan in badjas en de vliegers hadden allemaal een
eigen t-shirt.
Ook de groepsleiding had haar best gedaan: zo
werden de safarireizigers getrakteerd op een echte safarihoed en de vakantiedromers waren van
plan om de kinderen snel naar bed te krijgen,
want zij hadden voor iedereen een slaapmasker
geregeld!

alle kinderen welkom. De groepsleiders moesten
al meteen aan de bak tijdens het openingsspel:
badmintonnen en op zoek naar hun campingbeker en -bord in een waterbak. In een spannende
strijd won de groepsleidster van ‘de groepsreizigers’. Een goed begin voor deze dames.

Pannenkoeken
Zoals gebruikelijk bij Sport & Spel, aten de kinderen ook deze vrijdag weer een heleboel pannenkoeken in de grote eettent, gebakken door bereidwillige ouders.
Met volle buiken speelden ze daarna het groepsspel, waardoor de leiding en kinderen elkaar wat
beter konden leren kennen. De meesten konden
niet wachten tot ze zich klaar mochten maken
voor de disco later op de avond.
Voor de kinderen die niet zo’n zin hadden om
te dansen, waren er ook spelletjes – en voor de
jongste groepen een bingo. Wat een geluk dat
In het water
de dj een paar plaatjes extra draaide; zo konden
Even leek de opening van het weekend in het de kinderen later terug naar de tent! Van slapen
water te vallen, maar nét op tijd dreven de wol- is het vrijdagnacht pas laat gekomen, want dat is
ken voorbij en werd het weekend gestart op het natuurlijk ook een beetje Sport & Spel: kussengeevenemententerrein. Een verdwaalde camping- vechten, snoepen tot je erbij neervalt en zo lang
gast kwam in pyjama uit zijn caravan en heette mogelijk opblijven!

Tentenkamp
Op zaterdagochtend kraaide de haan alweer
vroeg uit de speakers op het tentenkamp. Dat
viel toch wel tegen, aan de vermoeide gezichten te zien. Maar zodra de kinderen zich herinnerden dat ze vanochtend zouden gaan Poldersporten, kwam vanzelf de glimlach weer! Het is
een van de populairste onderdelen van het weekend. Om daar te komen hebben de kinderen de
benenwagen genomen en via een ingewikkelde
speurtocht enkele uren doorgebracht op het land
van boer Albert. Een nat, koud pak tot gevolg bij
de meesten, maar een warme douche doet wonderen. Bij Poldersport sloten ook de kinderen van
de G-voetbal van KDO aan. ’s Middags aten zij patat en deden zij, net als alle andere kinderen, allerlei sport- en spelletjes op het terrein bij KDO.
Een sport en speldag om niet te vergeten voor
deze toppers!

– de apen s.v.p. niet voeren. Daar werd apenkooi
gespeeld. Voor de oudste kinderen (groep 7 en
8) was het programma daarna nog niet afgelopen: zij werden De Kuil ingestuurd voor het spannende nachtspel! Het gegil was nog tot ver in het
dorp te horen…

Supergaaf
Na een iets langer nachtje dan daarvoor, ontwaakte het tentenkamp onder een stralende vakantiezon. Zo hebben we alle Nederlandse vakantieweertypen dit weekend gehad: van flinke regen tot dorstig zonnebrillenweer! Het laatste beetje energie werd gebruikt voor het spelen van midgetgolf, atletiek, the battle, de circuitspelletjes en het knutselen bij creatief. Om aan te
sterken verzorgde de eetgroep tussen de middag
een broodje knakworst en ’s middags kregen alle
kinderen een heerlijk ijsje! Net als bij supergave
vakanties, kwam ook aan dit Sport en SpelweekVakantie
end weer een einde. Rond de klok van 17 uur sloZaterdagavond stond in het teken van het thema ten alle kinderen en begeleiding af met een po‘op vakantie’. Er werden liedjes gezonden bij het lonaise op het handbalveld. Ouders konden zien
kampvuur, begeleidt door het Kwakelse zangduo hoe creatief de kinderen waren geweest en hoorBoxin’ the vox. In de spannende spelshow ‘Sport den van de vakantieman hoe het weekend was
en de spellediven’ gingen groepen met elkaar de verlopen. De kampstaf kijkt terug op een soepel
strijd aan op het tropische strand. De topografi- verlopen weekend met enthousiasme van kinsche kennis, ‘waar is toch mijn caravan?’-logica deren en vrijwilligers. Op naar het 44e Sport en
en insmeerkunsten werden op de proef gesteld! Spelweekend op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en
De grote sporthal was omgetoverd tot Apenheul zondag 2 juni 2019!
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Klaverjasnomaden

Schoonspringen

Twee keer goud bij Nederlands
(Jeugd) Kampioenschap
De Kwakel - Daan Blits (11 jaar)
uit De Kwakel behaalde afgelopen weekend voor het derde achtereenvolgende jaar de gouden
medaille op de 3 meter plank bij
het Nederlands (Jeugd) Kampioenschap in het Amerena zwembad in Amersfoort. Ook behaalde
Daan voor de eerste maal in zijn
schoonspringcarriere de gouden
medaille op de 1 meter plank.
Daan kwalificeerde zich voor het

NK door een goede kwalificatiereeks gedurende het jaar af te
leggen, Hij plaatste zich als eerste
voor het NK en wist deze plek te
behouden door per onderdeel 6
mooie sprongen te maken. Hoogtepunten waren zijn tweeenhalve
salto voorover, anderhalve contrasalto en anderhalve salto achterwaarts. Met een mooi puntenaantal pakte hij de gouden plakken.

Daan traint vrij keer per week bij
zwemvereniging De Dolfijn in
Amsterdam.
Hij neemt deel aan Nederlandse wedstrijden maar sinds dit jaar
ook aan buitenlandse wedstrijden.
Voor volgend jaar staan er nog
meer buitenlandse wedstrijden
gepland en gaat hij natuurlijk
weer volop aan de slag om zijn
Nederlandse titel te verdedigen.

Meisjes D2 Legmeervogels
kampioen!
Uithoorn - De D2 meisjes van
Legmeervogels zijn een enthousiast stel meiden die dit seizoen
langzamerhand steeds beter zijn
gaan handballen. En wat niemand voor mogelijk had gehouden aan het begin van dit seizoen, ze konden afgelopen week
in hun laatste wedstrijd eventueel kampioen gaan worden.
Tegenstander was KDO en het beloofde een spannende wedstrijd
te gaan worden. De andere wedstrijden in de voorjaarscompetitie waren op één na gewonnen
en na de ruime overwinning op
We Have was het doelsaldo ook
gunstig.
Direct begon het team fel aan de
wedstrijd, ondanks de hitte (er
werd zelfs een drinkpauze ingelast) bleven de dames maar fana-

tiek spelen. KDO werd geen kans
geboden en de score liep dan
ook langzaam op naar een flinke
tussenstand van maar liefst 110. Gelukkig kon de tegenstander
toch ook nog een paar keer scoren en werd het een leuke wedstrijd. Van de warmte was niets te
merken, want het spel ging flink
op en neer. Maar er was maar 1
team dat voor het kampioenschap ging deze wedstrijd en dat
was Legmeervogels. Na het laatste fluitsignaal was de stand 14-3
en waren de bloemen en de medailles voor de meisjes van het
team. Trotse coaches en trainer
natuurlijk ook en daarna met z’n
allen in tenue naar een niet nader
te noemen fastfoodketen om de
verbrandde calorieën weer aan te
vullen.

Qui Vive huldigt zijn kampioenen
tijdens prachtige slotdag
De Kwakel - Afgelopen zondag
10 juni vond bij hockeyvereniging Qui Vive weer de jaarlijkse
slotdag plaats. Tijdens deze slotdag maken de jeugdteams alvast kennis met hun team voor
het aankomende seizoen en spelen ze in dit team ook enkele wedstrijdjes. Met ook nog een regu-

lier competitieprogramma voor
de senioren was het op Qui Vive
een gezellige drukte.
Een hoogtepunt van de dag was
de kampioenenhuldiging. Maar
liefst 14 Qui Vive-teams zijn afgelopen seizoen kampioen geworden in de veld- of zaalcompetitie, een indrukwekkend aan-

tal. De spelers en speelsters van
deze teams maakten traditioneel
hun gang naar de medailles via
de rode loper, toegejuicht door
vele aanwezige ouders en andere teams. Voor elke speler was er
een medaille en voor de coach en
manager uiteraard bloemen.
Zoals voorzitter Rob Das terecht

benadrukte is het mooi om deze
kampioenen te huldigen, maar is
het plezier in de sport en het met
elkaar sporten en beter worden
minstens zo belangrijk. Het plezier was tijdens deze slotdag in
ieder geval goed zichtbaar en het
stralende weer maakte de dag
compleet.

Uithoorn - Donderdag 7 juni vond de 36e speelronde van
dit seizoen in de Schutse plaats
waaraan, ondanks de broeierige temperatuur, toch nog door
40 enthousiaste kaartliefhebbers
werd deelgenomen. In vergelijking met vorige week werd er deze keer niet hoog geklaverjast. De
eerste prijs was deze avond voor
Richard van den Bergh.
Zijn totaal bedroeg 7166 punten. Op korte afstand volgde Mia
Kenter met 7108 punten en Fred
Witsel wist met 6944 punten beslag te leggen op de derde plaats.
De laagst geklasseerde werd deze kaartavond Louis Franken. Ondanks enorme inspanning wist
hij niet meer dan 5200 punten
te vergaren waarmee hij uiteindelijk de trieste winnaar van de
poedelprijs werd. De hierbij behorende troostprijs, een heerlijk

flesje wijn, zal hem de volgende
kaartavond worden uitgereikt.
De marsenprijzen, bestaande uit
door DUO plant verzorgde prachtige plantenbakjes, waren deze
avond voor Egbert Verkerk, Piet
van Klaveren, Richard van den
Bergh en Fred Witsel terwijl de cadeaubonnen, eveneens te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Jozef Lebesque, Willem Hogervorst,
Gerard Cordes en Mia Kenter. De
marsenprijzen bestaande uit een
fles wijn gingen deze keer naar
Gijs Brozius, Joke Rietbroek, Gerrit Vink en Herman de Jong. Alle
winnaars van harte proficiat.
De eerstvolgende kaartavond
vindt weer plaats op donderdag
14 juni in de Schutse, Merodelaan
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.
Ook dan is iedereen uiteraard
weer van harte welkom.

KDO weekend ommel
weer groot succes
De Kwakel - Op 1 juni was het
weer zover, het inmiddels alom
bekende Weekend Ommel voor
alle voetbaljunioren van SV KDO,
wat eens per twee jaar wordt georganiseerd. Om 16.30 uur verzamelde 83 junioren zich bij de
kerk om in de bus te stappen naar
Kampeerboerderij Ons Thuis in
Ommel.
Zodra de deuren zich sluiten begint het feest. Een deel van de leiding, inclusief de dames van de
eetgroep, zorgde inmiddels voor
de nodige boodschappen en de
voorbereiding van de eerste spelonderdelen.
De teamindeling stond in het teken van de WK voetbal, waarbij tien landen bestaande uit junioren van JO15, JO17 en JO 19,
waardoor een unieke samenwerking ontstaat. Dit jaar geen touw-

hangen, blinde paarden, voetbalgolf en de brancardrace gespeeld
en op het veld muurschieten, latje trap, voeltbalquiz, pilonnenrace en baldarten.
BBQ
Na een voortreffelijke BBQ was er
voor de jongere junioren een geweldig lasergamespel onder leiding van Gotcha Outdoor Lasergames. De oudere junioren zijn
met de nodige leiding naar de
kermis in Deurne gebracht, waar
zij de avond van hun leven hadden. Zondagochtend werd na het
ontbijt nog gestreden om het penaltykampioenschap. Na de prijsuitreiking van de winnaars van
het weekend: Toine van Kempen, Thijs Holla, Bas Meijer, Finn
Plasmeijer, Bas Rentenaar, Jordy Bouwmeester, Yannick Hart-

trekken om mee te beginnen, gers, Niek de Wilde en teamcapmaar een spellencircuit met kor- tain Raynor v/d Weijden, de winte spelletjes.
naar van het penaltyschieten
Max Marsen en de topverkopers
Nachtspel
van de KDOplantenactie: Lars VelOm 23.00 uur werd het tijd voor gersdijk (3e plaats), Thijs Plooy
het nachtspel. De junioren werd (2e plaats) en Job Bleekemolen
de stuipen op het lijf gejaagd (1e plaats), zijn de junioren moe
door gemaskerde mannen en maar voldaan weer met de bus
een ronkende kettingzaag (zon- vertrokken naar De Kwakel, waar
der ketting).
zij om 15.00 uur weer verenigd
De zaterdagochtend stond in werden met de wachtende ouhet teken van zeven tegen zeven ders. We kunnen terugkijken op
voetballen, waarbij genoeg tijd een geslaagd juniorenweekend.
was om uit te rusten van de toch De leiding van het Weekend Omwel korte nachtrust. ’s Middags mel bedankt de deelnemers voor
werd gestreden in het bos en op weer een onvergetelijk weekend.
het voetbalveld om de fel begeer- Daarnaast worden ook alle bedrijde eerste prijs: een shirt met de ven, kinderen en ouders bedankt
tekst Ommel Weekend Champ. die meegeholpen hebben met de
Dit jaar op speciaal verzoek in fel oliebollenverkoop in december
roze met zwarte opdruk. In het en de plantenverkoop in april, om
bos werd het spijkerslaan, broek- dit weekend mogelijk te maken.
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Eindshow Dance Centre Uithoorn en Jeugd
TheaterSchool Uithoorn zeer geslaagd
Uithoorn - ‘Classics’ was het thema van dit jaar tijdens de eindvoorstelling van Dance Centre Uithoorn (DCU) én de Jeugd TheaterSchool Uithoorn (JTSU). Een bijzondere voorstelling want het was
de eerste keer dat deze twee leuke scholen samen in een voorstel-

ling stonden. Ook een hele uitdaging voor wat betreft de organisatie; niet alles verliep vlekkenloos maar dat was vooral achter
de schermen. Op het podium hebben alle leerlingen weer geknald!
Mede dankzij de hulp van heel
veel lieve hulpvaders en - moe-

ders! Dance Centre Uithoorn biedt
veel verschillende dansstijlen aan
en dat maakt de voorstelling gevarieerd en een genot om naar te
kijken; prachtige klassieke danseressen op spitzen, schattige kleutertjes, romantische nummers van
de meiden van het modern ballet,
heerlijke meezingers en spektaculaire dansen van de popshowgroepen en last but not least: de
jongens en meiden van de stoere
hiphopgroepen.
Leerlingen
Alle leerlingen hebben supergoed
gedanst, mede dankzij het geweldige docententeam. Patty, Dennis, Roos, Roos en Babet. Na de
pauze was het tijd voor de Jeugd
TheaterSchool Uithoorn; zij brachten het grappige stuk ‘Alice’ geïnspireerd op ‘Alice in Wonderland’
maar dan met liedjes en teksten
van Sabrine Hallewas. Zij werd bijgestaan door Mascha Bakker, Caroline Smeets en Margreet van ’t
Wout. Voor de pauze gaven de mini’s ook nog een extra optreden
met het nummer ‘Do, Re, Mi’ uit de
Sound of Music. Voor het eerst in
een ‘echt’ theater met alles erop
en eraan. Het was een feestje! De
foto’s spreken voor zich.
Open lesweken
Volgend seizoen zijn er natuurlijk ook weer fijne dans- en theaterlessen. De 2e en 3e week van
september zijn OPEN LESWEKEN.
In deze weken mag iedereen vrijblijvend uitproberen wat hij of
zij leuk vindt. Nieuw in het rooster zijn de lessen High Heels (14+)
en de demogroep Hip Hop (8-12).
Meer informatie over de danslessen vindt u op www.dancecentreuithoorn.nl en voor de theaterlessen kijkt u op www.jtsu.nl

