
WERK AAN 
DE WEG!

DEZE WEEK:

 Reactie lezer

 Mijmeringen

 Overzicht: werk aan de 
weg

 Fotopagina 
Theaterfestival

Tel: 0297-581698         www.meerbode.nl 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 2

125  De krant die je al 125 jaar pakt! •
 D

e k
ra

nt 
die

 je

 al 1
25 jaar pakt! •

19 juni 2013

KORT NIEUWS:

‘Gevers: bedankt’
Mijdrecht - De Nationaal Epi-
lepsie collecteweek van 2013 
zit erop, aan het weer heeft 
het niet gelegen. Het Epilepsie 
Fonds kan absoluut niet zon-
der de inzet en het enthousi-
asme van de collectanten. Het 
resultaat is geweldig. De op-
brengst was in Mijdrecht maar 
liefst 3.211 euro. Het Nationaal 
Epilepsie Fonds bedankt daar-
om de collectanten en de gulle 
gevers hartelijk hiervoor.

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl
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De Ronde Venen - Bewoners en 
bedrijven langs de N201 vanaf de 
Herenweg in Vinkeveen tot aan de 
Tienboerenweg in Amstelhoek zul-
len de komende twee maanden be-
hoorlijk hinder ondervinden van de 
wegwerkzaamheden die het groot 
onderhoud aan de N201 met zich 
meebrengt. Dat kan helaas niet an-
ders. De provincie Utrecht voert 
jaarlijks onderhoud uit aan de pro-
vinciale wegen en fi etspaden ten 
behoeve van de verkeersveiligheid 
en het wegcomfort. Ieder jaar zijn 
verschillende wegvakken aan de 
beurt. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt in groot en klein onder-
houd. Bij groot onderhoud gaat het 
om het vervangen van de verharding 
van een heel wegvak of een gedeel-
te ervan. Het kan daarbij gaan om 
de hoofdrijbaan, de parallelweg of 
het fi etspad. Elk wegvak is perio-
diek aan de beurt omdat de dek-
laag dan versleten is. Soms moet 

ook een deel van de onderliggende 
constructie vervangen worden. Het 
werk bestaat meestal uit het weg-
frezen van asfalt en het opnieuw as-
falteren. Dit keer is een deel van de 
N201 in De Ronde Venen aan de 
beurt. 
Donderdagavond 13 juni werden 
omwonenden en andere belang-
stellenden bij Hotel Mijdrecht Ma-
rickenland aan de Provinciale weg 
N201 door vertegenwoordigers van 
de Provincie en Aannemingsbe-
drijf Van Gelder (Wegenbouw) ‘bij-
gepraat’ over het onderhoud aan 
de weg dat in fasen zal plaatsvin-
den. Daartoe worden telkens de-
len van de weg voor alle verkeer af-
gesloten. Een begin is al gemaakt 
voor de aanpassing van het kruis-
punt N201/N212 en een deel van 
het bijbehorende fi etspad langs de 
ir. Enschedeweg (N212). De meeste 
werkzaamheden zullen tussen 12 ju-
li en 2 september plaatsvinden tus-

sen Vinkeveen en Amstelhoek. De-
ze krant zal in deze periode regel-
matig melding maken van de afslui-
tingen en de bijbehorende omlei-
dingen voor het verkeer. Ter plaatse 
kon men aan de hand van kaarten 
de afsluitingen en omleidingroutes 
zien. “Het onderhoud van dit deel 
van de N201 staat geheel los van 
het Masterplan, t.w. de omlegging 
van de N201 bij Amstelhoek en ver-
der. Aanleiding van het groot onder-
houd was dat de provincie de krui-
sing N201/N212 ter hoogte van Wa-
verveen veiliger wil uitvoeren door 
het aanbrengen van extra in- en uit-
voegstroken. Omdat de N201 vanaf 
Vinkeveen tot voorbij het Shell ben-
zinestation bij Liefkenshoek ook een 
lappendeken is geworden door re-
paraties is besloten dit deel meteen 
maar in groot onderhoud mee te ne-
men,” vertelt Wim Dekker. Hij is pro-
jectleider van het totale project bij 
de Provincie Utrecht.

Groot onderhoud N201 tussen 
Vinkeveen en Amstelhoek

Ontsnapte koe weer veilig thuis

Mijdrecht – Heel even leek het er-
op dat het Straattheaterfestival in 
Mijdrecht in het water zou vallen. 
Zaterdagochtend om 11.00 uur zou 
de offi ciële opening plaatsvinden 
en rond kwart over tien begon het 
te regen, niet normaal. Met bakken 
kwam het naar beneden. Het zal 

toch niet… Ruin een half uur ging 
het maar door, maar rond elf uur 
werd het minder en minder, en ge-
lukkig bleef het de gehele dag ver-
der droog. 
Een beetje veel wind, maar dat hield 
de buien weg en daar hadden de 
zeventig artiesten niet echt last van. 

Het was de gehele dag gezellig druk 
en de in totaal 7500 bezoekers heb-
ben genoten van de diversiteit aan 
optredens. De organisatie verdient 
weer een pluim. 

Voor een foto-overzicht 
zie elders in deze krant.

Straattheaterfestival De Ronde 
Venen wederom grote happening

Mijdrecht - Je kijkt toch wel even 
vreemd op als je met je auto over de 
Kerkvaartbrug in Mijdrecht rijdt en 
je ziet een koe - reeds achtervolgd 
door enkele omstanders - over de 
weg rennen. Je parkeert je auto en 
gaat meehelpen. De koe was dui-
delijk in paniek en rende richting 

Stadhouderslaan, het parkeerter-
rein op. Daar staan nogal wat au-
to’s geparkeerd, maar ondanks het 
feit dat hij duidelijk de weg kwijt 
was raakte hij geen auto. Uiteinde-
lijk wist een van de omstanders een 
hek van een geitjeswei te openen 
en verbleef de koe weer in de wei, 

al was het niet die van haar. De ei-
genaar van deze weide werd geïn-
formeerd over zijn gast.
De eigenaar van de koe was niet 
te bereiken, dus werd hem via zijn 
voicemail gemeld waar hij zijn koe 
weer kon ophalen. 
Eind goed al goed!
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TOT 12 JULI:
AFSLUITING/HINDER FIETSPAD N212 
TUSSEN DE N201 EN MIJDRECHTSE DWARSWEG
In het kader van het groot onderhoud aan de Provincialeweg 
N201 en de aanpassing van kruispunten, ondervindt het fi ets- 
en bromfi etsverkeer van en naar de N201 en verder (Waverveen) 
zeker tot 12 juli verkeershinder. Dat kan bestaan uit werkzaam-
heden en mogelijk afsluiting van het fi etspad ter hoogte van het 
kruispunt bij de Ir. Enschedeweg N212/N201. Omleidingen wor-
den aangegeven (via de Mijdrechtse Dwarsweg en Veenweg, 
fi etspad langs de N201 en/of via Vinkeveen vice versa).

SALE

WOUDA
F A S H I O N
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1 STUK  30% KORTING
2 STUKS  40% KORTING
3 STUKS  50% KORTING
* DKNY tassen 20% KORTING
Dorpsstraat 65 • Wilnis

Regio - Van 4 t/m 7 juli a.s. komt 
Nederlands grootste reizende cir-
cusshow ‘Viva Niño’ van Circus Her-
man Renz naar Uithoorn. Daarin ge-
ven de beste internationale acts ac-
te de présence. Een korte greep: 
De wereldtop! Het Cubaanse trio 
‘The Liazeed’ met handstandequi-
libre van het hoogste niveau. Tem-
peramentvolle folklore uit Argenti-
nië met ‘Indian Spirit’ is een samen-
smelting van dans, tromgeroffel en 
boleadoras. De Grand Dame du Cir-

que, Yasmine Smart - kleindochter 
van de legendarische circuskoning 
Billy Smart - met een hogeschool te 
paard. Dé publiekslievelingen Mil-
ko & Frenky met doldwaze clow-
nerie. Sensatie uit Amerika met de 
huiveringwekkende Washingtontra-
peze van Elizabeth Axt. Let volgen-
de week goed op deze krant want 
daarin leest u uitgebreid over dit 
fantastische circus en hoe u aan 
twee gratis toegangsbewijzen kunt 
komen.

Let op de Nieuwe Meerbode van 
de volgende week!
Circus Renz komt weer 
naar Uithoorn

Getuigen van aanrijding gezocht
De Ronde Venen - Vorige week 
zaterdagmiddag 15 juni reed tus-
sen 14.00-14.30 uur een 13-jari-
ge jongen op zijn fi ets over het 
Waverveensepad. Hij is daar door 
een auto, die moest uitwijken voor 
een blauwe trekker van het merk 
New Holland, van de weg gere-
den, waardoor hij in het 4 meter 
diepe talud terechtkwam en onder 
in de prutsloot belandde. Nadat 
de chauffeur de jongen  het talud 

af zag gaan is hij uitgestapt, heeft 
naar beneden gekeken en is ver-
volgens weggereden. De bestuur-
der van de trekker heeft waar-
schijnlijk niets gezien en is dus 
ook niet gestopt. Nu het dringen-
de verzoek aan mensen die iets 
hebben gezien en aan de bestuur-
der van genoemde auto/trekker 
of zij zich graag even willen mel-
den, want er is toch behoorlijk wat 
schade. Tel 06-11136142.



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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek Actueel.

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Vinkeveen
Donkereind 50 Realiseren van een erker aan de - Bouwen W-2013-0322 11-6-2013 
 voorzijde van de woning en 
 diverse interne verbouwingen 
Scholeksterlaan 37 Plaatsen van een carport aan de - Bouwen W-2013-0326 5-6-2013 
 zijkant van de woning 

Wilnis
Zwenkgras 13 Het realiseren van een aanbouw  - Bouwen W-2013-0316 6-6-2013
 aan voorzijde woning 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 33 Uitbreiden van de woning  - Bouwen W-2013-0223 7-6-2013
 aan de achter- en zijgevel 

Mijdrecht
Hofl and 59 Verbouwen en moderniseren  - Bouwen W-2013-0261 11-6-2013
 van de woning 

Waverveen
Veldweg 1 Bouwen van een veldschuur  - Bouwen W-2013-0033 12-6-2013

Wilnis
Raaigras 31 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0206 11-6-2013
 op het voorgeveldakvlak 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: zij meldingen op basis van het 

Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
-  Metaaldraaierij Wolfers voor het plaatsen van een nieuwe propaantank, op het adres Gein-Noord 31 in Ab-

coude.
-  J.J. Winkel voor het oprichten van een bloemenkwekerij, op het adres Veldweg 1 in Waverveen.
-  W. Kool grondverzet en –handel voor het verkleinen van de oppervlakte van het bedrijf en het vervangen 

van de dieseltank, op het adres Bovendijk 16 in Wilnis.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 
66a te Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt 
of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van 
team A&D van de Omgevingsdienst via t. 0346 26 06 00.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie Activiteit

6 juli, 14.00-15.30 uur Skeelerclinic Raadhuisplein, 3641 EE te Mijdrecht Skeeleren 

14 sept. 10.00-16.00 uur Najaarsmarkt Centrum van Wilnis, 3648 te Wilnis Afsluiting van wegen

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

 VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Ridder-

schapstraat 2, 3641 JZ in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 20 juni 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, 
de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 27 JUNI 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 juni 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

Tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation 
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

De Ronde Venen - Komt u er niet 
meer uit met uw buren? Hebt u be-
hoefte aan advies of bemiddeling? 
Iedere inwoner van de gemeente 
kan vanaf vandaag gratis buurtbe-
middeling aanvragen. Vorige week 
vond de ondertekening plaats én de 
certificaatuitreiking aan de eerste 
negen opgeleide vrijwillige buurt-
bemiddelaars.

‘Als gemeente zijn wij overtuigd 
van het belang van buurtbemidde-
ling’, aldus wethouder Kees Schou-
ten. ‘Een burenruzie kan tot een ne-

gatieve sfeer in de buurt leiden die 
uiteindelijk zelfs de leefbaarheid 
in gevaar kan brengen. Buurtbe-
middeling helpt om problemen be-
spreekbaar te maken, op te los-
sen en kan zo een bijdrage leveren 
aan een goed sociaal klimaat.’ Mie-
ke Telder van Tympaan-De Baat be-
vestigt: ‘De meeste mensen wonen 
prettig met hun buren maar soms 
is dat niet het geval en kunnen me-
ningsverschillen ontstaan. Wanneer 
door irritaties de emoties oplopen, 
is het lastig om tot een gesprek te 
komen. Buurtbemiddeling kan hel-

pen deze negatieve spiraal te door-
breken. Buurtbemiddelaars zijn on-
partijdige vrijwilligers van Tympaan-
De Baat die speciaal getraind zijn 
in gespreksvoering en conflicthan-
tering. Met een of meer gesprek-
ken helpen zij beide partijen om zelf 
een oplossing te vinden en duidelij-
ke afspraken te maken.’ Voor meer 
informatie kunnen geïnteresseer-
den contact opnemen met Tym-
paan-De Baat, Kerkvaart 2, 3641 EP 
in Mijdrecht, buurtbemiddeling@
stdb.nl, www.tympaan-debaat.nl of 
tel. 0297-230280. 

Buurtbemiddeling start in 
De Ronde Venen

Opgeleide buurtbemiddelaars en wethouder Kees Schouten (gemeente De Ronde Venen), Charlotte Smit (Tympaan-
De Baat), Peter van den Dikkenberg (politie), Karin Verdooren (GroenWest) en Marcel Deijl (Participe).

De Ronde Venen – Vorige week 
donderdag 13 juni bezocht groep 4/5 
van de Hoflandschool uit Mijdrecht 
Museum De Ronde Venen in Vinke-
veen. Met het project  ‘Op stap met 
Jet en Jan’ leerden de kinderen hoe 
mensen 100 jaar geleden leefden. 
De kinderen konden in het museum 
zelf aan de slag met het wassen van 
luiers met een wasbord en wringer. 
Ze speelden spelletjes zoals 100 jaar 
geleden, toen gingen de kinderen 
bikkelen en steltlopen. Tegenwoor-
dig kopen we al snel nieuwe sokken 
als er een gat in zit, maar vroeger 

werden de sokken gestopt met naald 
en draad en paddenstoel. Schrijven 
ging met lei en griffel. Hier kregen 
sommige kinderen kippenvel van het 
gekras. Een kopje koffie zetten gaat 
nu makkelijk met de Senseo, maar 
de kinderen ervoeren dat er vroe-
ger eerst koffie gemalen moest wor-
den, er vuur moest worden gemaakt 
en water moest worden gekookt. De 
kinderen vonden het leuk om veel 
dingen zelf te mogen doen. Met de 
uitleg van de medewerkers werd al-
les nog duidelijker. Het was een leu-
ke en leerzame middag.

Groep 4/5 Hoflandschool 
aan de slag in museum

Fietsendieven gaan ervandoor
Mijdrecht - Twee mannen pro-
beerden in de nacht van maandag 
10 op dinsdag 11 juni een fiets te 
stelen. Eén van hen kon dankzij een 
politiehond worden aangehouden. 
Rond 01.15 uur zag een getuige dat 
twee mannen op het Hofland een 
fiets stalen. 

Toen de twee zich betrapt wisten, 
lieten zij de fiets achter en gingen 
er te voet vandoor. Agenten stel-
den een onderzoek in de omgeving 
in en zagen drie verdachten, één op 
een fiets en de andere twee te voet. 
Bij het zien van de politie ging het 
drietal ervandoor. De agenten raak-

Zwaar gewond 
na val van quad
Vinkeveen - Op zaterdagmiddag 
raakte een quadrijder gewond. Hij 
is met ernstige verwondingen opge-
nomen in het ziekenhuis. Omstreeks 
14.00 uur reed een 21-jarige quadrij-
der uit Wilnis over de Uitweg. Door 
nog onbekende oorzaak kwam de 
quad in onbalans, ging slingeren 
en sloeg over de kop. De man raak-
te ernstig gewond en werd met een 
gebroken bekken en onderbeen ver-
voerd naar het ziekenhuis. De poli-
tie heeft de aanrijding in onderzoek 
en verzoekt getuigen te bellen met 
0900-8844.

Wisseltruc met heel veel vijfjes
Vinkeveen - Een man wist met een 
geslepen wisseltruc op woensdag 
12 juni bijna tweehonderd euro buit 
te maken. Rond 14.50 uur kwam 
een man bij de informatiebalie van 
een winkel aan de Plevierenlaan. Hij 
wilde honderd briefjes van vijf eu-
ro wisselen. De medewerkster con-
troleerde de briefjes op echtheid en 
telde ze. Het bleken er echter ken-
nelijk opzettelijk enkele te weinig te 
zijn, zodat ze alles opnieuw moest 
tellen. Daarbij legde zij de biljetten 
op de toonbank, waarbij de man in 
een onbewaakt ogenblik kans zag 
een gedeelte daarvan weg te pak-
ken. Door het grote aantal biljet-
ten, viel dat echter niet op. De me-
dewerkster gaf de man de bijna vijf-
honderd euro, waarna hij vertrok. Bij 
latere controle van de kas bleek dat 
er voor bijna tweehonderd euro aan 
vijfeurobiljetten ontbrak.

Eerdere poging
De verdachte bleek dezelfde truc bij 
een andere winkel te hebben gepro-
beerd, maar daar was het niet ge-
lukt. De verdachte heeft een getinte 
huidskleur (negroïde uiterlijk), ± 40 
jaar, normaal tot mollig postuur en 
1.70-1.80 meter lang. Hij sprak En-
gels maar met een zwaar Frans ac-
cent. Hij had een donkere jas en een 
spijkerbroek aan en een donkere 
baret op. Opvallend was dat zijn jas 
aan de achterzijde was voorzien van 
een grote Engelse vlag (Union Jack) 
en op het borstgedeelte van twee 
Engelse vlaggen. Aan getuigen die 
de verdachte menen te herkennen 
of hem op of in de omgeving van de 
Plevierenlaan hebben gezien, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de politie in Vinkeveen of via Meld 
Misdaad Anoniem op telefoonnum-
mer 0800-7000.

Master in 
Coaching
Mijdrecht - Afgelopen jaar 
heeft Matthijs Deken samen 
met andere coaches uit ver-
schillende sporten en ex-top-
sporters aan het Cruyff Institu-
te de opleiding Master in Coa-
ching gevolgd. Het was een 
zeer uitdagende, leerzame en 
waardevolle opleiding waar hij 
meer inzichten en  verdieping 
heeft gekregen in het coa-
chingsvak. Afgelopen vrijdag 
14 juni heeft hij zijn diploma 
persoonlijk van Johan Cruijff 
uitgereikt gekregen. 

ten het zicht op hen kwijt. Met een 
politiehond zochten agenten naar 
de verdachten. De hond trof één 
van hen in de bosschages aan. Deze 
verdachte, een 29-jarige Pool, werd 
aangehouden. De twee andere 
mannen werden niet meer aange-
troffen. De aangehouden verdach-
te is naar het politiebureau overge-
bracht en voor nader onderzoek in-
gesloten.



‘Unieke kans om een 
kijkje te komen nemen’

Vier de Vrede en laat u op vrijdag 21 en zaterdag 22 
juni verrassen tijdens het Waterliniefestival op Fort 
Nieuwersluis door negen minivoorstellingen, gemaakt 
door jonge talentvolle kunstenaars in samenwerking met 
culturele verenigingen uit Stichtse Vecht. Renée Fleuren 
(2e van links) is artistiek leider van het Waterliniefestival: 
“Dit fort is maar zelden open en locatietheater biedt 
een unieke kans om eens een kijkje te komen nemen.” 
Samen met haar partner Jasper Hogenboom runt 
ze Theaterstichting DE REST in Maarssen. Fleuren: 
“We zijn zelf een jong team en werken graag met 
jonge kunstenaars. Met dit festival bieden we jonge 
veelbelovende choreografen, musici en theatermakers 
de kans om aan de slag te gaan met locatietheater. Dus 
struin over dit groene Werelderfgoed en laat je verleiden 
tot verrassende ontmoetingen met koren en dansers. 
Het is met heel veel liefde gemaakt.” Meer informatie: 
www.waterliniefestival.nl

Utrecht viert in 2013 
driehonderd jaar Vrede van 
Utrecht, in alle uithoeken van de 
provincie en in de hele stad. De 
zomerperiode staat dan ook bol 
van prachtige evenementen. Zo 
ook de hele stad Utrecht tijdens 
Vrede in de Buurt op 21, 22 en 
23 juni. Dit weekend staat in 
het teken van ontmoetingen: in 
straten en op pleinen, in parken 

en op bruggen zijn er concerten, 
parades, festivals, voorstellingen 
en tentoonstellingen. Tijdens 
het Community Arts Lab 
Festival, op 20 en 21 juni 
in de Stadsschouwburg, 
ervaart u in bijzondere 
voorstellingen het werk van 
samenwerkende kunstenaars. 
In het Mondriaanhuis in 
Amersfoort is de expositie 

Visioen vs. Confrontatie te 
zien. De tentoonstelling laat 
zien hoe kunstschilder Piet 
Mondriaan reageerde op de 
twee Wereldoorlogen die hij 
heeft meegemaakt. 
Meer in de provincie: de 
tentoonstelling ‘‘t Huys van 
Europa, a Diplomatic way of 
life’ van Saskia Boddeke en 
Peter Greenaway op Kasteel 

Amerongen, de rockopera 
Blauwbaard op en rond Fort 
Rijnauwen, de oplevering van 
een drinkwatertap in Maarn, 
het Waterliniefestival op Fort 
Nieuwersluis en De Symfonie 
van de Veensteekmachine in 
Vinkeveen.
Meer informatie over alle 
evenementen:
www.vredevanutrecht2013.nl

Vrede van Utrecht, de hele regio viert mee

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“50PLUS vindt het belangrijk dat de Vrede van Utrecht bij 
iedereen onder de aandacht komt. Dat de hele provincie 
de geschiedenis kan herbeleven door middel van muziek, 
dans en theater of door zelf creatief te zijn. Zelf heb ik het 
boek ‘In Vredesnaam’ van Daniëlle Hermans gelezen. 
Bijzonder om te zien hoe vrouwen 300 jaar geleden 
onderdrukt werden en geen onderwijs kregen. Dat letterlijk 
ondergronds de vrouwenemancipatie zich ontwikkelde en 
door een paar moedige  vrouwen op wel héél vrouwelijke 
wijze de Vrede van Utrecht werd gerealiseerd.
De provincie Utrecht is doordrenkt van het Stichtse. 

Van namen voor rotondes, bruggen en scholen tot 
plaatsnamen zoals Stichtse Vecht. De namen en de 
viering houden de geschiedenis levendig. Het verbindt de 
inwoners van de provincie Utrecht. Dat kan alleen maar 
positief zijn.”
Mieke Hoek, statenlid voor 50PLUS

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Met de viering van 300 jaar Vrede maken we er met 
elkaar een onvergetelijk feest van. Culturele organisaties 
en samenwerkingsverbanden hebben deze zomer 
evenementen met voor elk wat wils: van Roze Zaterdag 
in Utrecht op 29 juni  tot en met het Festival aan de Basis 
op de voormalige vliegbasis Soesterberg in september. 
Deze zomer vlamt  niet alleen de cultuur: in Utrecht 
brandt het Olympisch Vuur in stadion Galgenwaard. 
Er komen maar liefst 2300 jeugdige topsporters uit 49 
landen bij elkaar tijdens het Europees Jeugd Olympisch 
Festival (EYOF). Op zondagavond 14 juli is in het stadion 

de offi ciële opening. Hier presenteert de Vrede van 
Utrecht ‘Celebrate Talent’, een onderdeel vol muziek, 
dans en visuals. Er zijn nog kaarten à €7,50. Ik ga daar in 
ieder geval naar toe met mijn gezin. U ook?”

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Vrede verbindt 
de inwoners van 
Utrecht’

‘Zomer vol energie 
en sportiviteit’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS



DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

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

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

INFORMATIEF
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Mijmeringen
Dyslexie

Lieve oudste zoon van mij,

Zoals iedere ouder ontzettend veel van zijn of haar kind houdt, zo-
veel hou ik van jou. Dus moet ik hier even kwijt hoe ontzettend trots 
ik op je ben, op je doorzettingsvermogen, eigenwijsheid en op je he-
le zijn. Ieder kind is uniek, dus ook jij bent uniek op je eigen unieke 
manier. En alleen dat is al iets waar je trots op kunt zijn.
Je hebt mijn leven zoveel mooier en interessanter gemaakt met al-
le vragen die je door de jaren heen stelt en de ervaringen die we sa-
men delen.
School is een belangrijk onderdeel in het leven en we zitten nu aan 
het einde van groep vier van de basisschool. Vanaf groep 2 zijn er 
vragen geweest rondom jouw unieke leerproces en we hadden toen 
nog geen idee dat er iets aan de hand zou zijn. In groep 3 werd al 
wat duidelijker dat je erg veel moeite had met het lezen en gin-
gen we met jou thuis oefenen. Ik kan me goed herinneren dat ik 
een keer mijn geduld met je verloor. Het leek voor mij alsof je niet 
je best deed en ik voelde een boosheid bij me naar boven borrelen. 
Ik heb je toen alleen gelaten, omdat ik zelf een time-out nodig had. 
Toen ik weer rustig was en naast je zat, zei je heel lief “Ja maar ma-
ma, ik vind het gewoon lastig”. En dat was het en is het. Je deed ont-
zettend je best, alleen dat oefenen met lezen werd niet beloond met 
een vooruitgang.

Jij bent jij
Nu zit je in groep 4, ben je onderzocht en heb je een stempel gekre-
gen, een stempel geldig voor de rest van je leven, jij hebt dyslexie. 
Je bent dyslectisch zeggen ze dan, maar ik zeg liever, je hebt dys-
lexie. Jij bent jij en je bent niet je leesprobleem! De dyslexie zal jou 
niet meer verlaten, maar je kan er mee leren omgaan. Iedereen vindt 
zijn eigen manier en ezelsbruggetjes om bepaalde valkuilen te ver-
mijden. Dus nu begint de grote speurtocht, wat gaan we doen om 
jou zo goed mogelijk te helpen? Het een en ander is afhankelijk van 
hulpmiddelen en behandelmethoden. De kunst is om de goeie mix 
uit te zoeken waar jij straks het beste bij gebaat bent. Alleen zijn we 
daar nog niet, iedereen is een andere mening toegedaan en wat is 
dan wijsheid?

Grote namen
Ik moet zeggen dat je wel in goed gezelschap bent. Vele grote na-
men sieren het lijstje van mensen die dyslexie hebben en het zijn on-
der anderen schilders, muzikanten, schrijvers, leiders, acteurs, we-
tenschappers en ondernemers. Voor de grap zal ik een paar namen 
de revue laten passeren en dan zie je meteen dat dyslexie niet met-
een hoeft te betekenen dat je geen succes zult hebben op het ge-
bied van werk of wat dan ook. Ik noem een Steve Jobs (Apple com-
puters), Richard Branson (Virgin), Albert Einstein, Thomas Edison, 
Gebroeders Wright, Steven Spielberg, Walt Disney, Leonardo da Vin-
ci, Beethoven, Mozart en Lennon. Ik kan er nog veel meer opnoe-
men, maar uit deze kleine opsomming kan ik alleen maar denken, 
wow, wat zijn die mensen ontzettend ver gekomen. En dat in een 
tijd waarin het niet zo bekend was als nu en er geen hulpmidde-
len en dergelijke waren. Uiteindelijk kom je er wel, want naast deze 
beroemdheden zijn er natuurlijk ontelbaar veel mensen die niet ex-
treem zullen uitblinken in een bepaald gebied, ondanks, dankzij of 
zonder dyslexie. Gewoon zonder al te veel gedoe door je schooltijd 
rollen en straks een vakgebied vinden wat je leuk vindt en je eigen 
boterham kunnen verdienen is al helemaal goed. Maar ik zou het 
wel heel tof vinden als je ondanks dit alles toch net als je moeder nu 
en later van een goed boek kan genieten! Of is dat te veel gevraagd?

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Mijdrecht, S. van Rummelaerstraat: Witte kat met lapjesvlekken op 

rug en kop. Hij heeft grijzige staart, is erg schuw en 5 jaar oud.
- Wilnis, omgeving Wilnisse Zuwe: Een 12 jaar oude kat. Gijsje heeft 

een tijgerachtige met bruine vacht. 
- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge ongecastreerde cyperse kater. 

Rasher heeft op rug grijze brede strepen, is roodgekleurd om nek 
en is gechipt. 

- Uithoorn, Bertram: Tamme bruine eend. Guusje kan niet vliegen. 
- Uithoorn, A. Verweylaan: Schildpadpoesje van 6 jaar. Het poesje is 

klein en aanhankelijk.
- Uithoorn, A. Verweylaan: Grijze langharige boskat van 15,5 jaar. De 

kat heet Juul.
- Vinkeveen, omgeving Prins Bernhardlaan: Grijs-witte poes, zwart 

gestreept, witte pootjes.

Gevonden:
- Abcoude, Peppinghof: Cyperse katertje. Hij heeft een bandje om 

van de dierenbescherming.
- Abcoude, omgeving Leeuwenburg: Wit-grijs cypers poes van onge-

veer 6 maanden oud.
- Mijdrecht, omgeving Shell N201: Konijn
- Mijdrecht, Oostlanderweg: Rood-witte kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Hij wil graag naar 

buiten kunnen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557 Kom een kijkje nemen in de 

gerestaureerde kerktoren!

Vinkeveen - In de maanden juli en 
augustus is er ook dit jaar weer ge-
legenheid om op de woensdag en 
de zaterdag een kijkje te nemen in 
de H. Hart Kerk in Vinkeveen. Deze 
fraaie kerk, een baken in De Ron-
de Venen, naar een ontwerp van 
Alfred Teppe en gebouwd in 1883, 
staat momenteel in de steigers. Na 
de restauratie van de pastorie in 
2010 en de kerktoren in medio 2012 
wordt nu de laatste stap gezet met 
het restaureren van het kerkgewelf.
In verband met deze omvangrij-
ke restauratie, die zeker twee jaar 
gaat duren, wordt er maar een ge-
deelte van het kerkgebouw openge-
steld voor het publiek. Maar ook in 
dat (achterste) gedeelte wat vrijge-
geven wordt is nog het één en ander 
te bewonderen. Onder andere de 
doopkapel met een drietal ramen uit 
1928. Wat zeker opvalt is de fraaie 
wandschildering uit 1918 die ach-
ter in de kerk is aangebracht door 
N. Poland naar een ontwerp van Ot-
to Mengelberg. Op de zaterdag is 
er ook nog een mogelijkheid om, 
onder begeleiding en op beperkte 
schaal, de voortgang van de restau-
ratiewerkzaamheden, die plaatsvin-

den elders in de kerk, te bekijken.
Dit jaar is ook de toren in zijn ge-
heel te bezichtigen. Bij de ingrijpen-
de restauratie die plaatsgevonden 
heeft zijn er ook enkele aanpassin-
gen gedaan. 
Op weg naar de spits, kom je eerst 
op het vroegere zangkoor, hier zijn 
voorwerpen uitgestald van het vroe-
gere Roomse leven en valt meteen 
ook het prachtige gerestaureer-
de raam op. Bij de verdere beklim-
ming passeer je enkele zolders die 
ingrijpend zijn veranderd. Duidelijk 
zijn ook de restauratiewerkzaamhe-
den die aan de galmgaten zijn ver-
richt. Een blikvanger in de weg om-
hoog zijn de vier imposante klok-
ken die op korte afstand te bewon-
deren zijn. Na 186 treden wordt de 
omloop betreden en kan je genie-
ten van een weids uitzicht voorbij de 
grenzen van De Ronde Venen.
In de maanden juli en augustus op 
de woensdag en de zaterdag is de 
kerk van 13.00 uur tot 16.00 uur ge-
opend. De toegang tot de kerk is 
gratis. De toegangsprijs voor de be-
zichtiging van de toren bedraagt 
2,50 euro, kinderen beneden 12 jaar 
betalen 1,00 euro.

Grote orchideeënshow in 
winkelcentrum Zijdelwaard 
Uithoorn - Na het succes van de 
orchideeënshow van vorig jaar or-
ganiseert Bloemsierkunst Zijdelfleur 
dit jaar weer een orchideeëndag ! 
Aanstaande zaterdag 22 juni vindt 
de orchideeëndag in winkelcentrum 
Zijdelwaard plaats. Dit jaar in een 
grotere opzet met nog meer soor-
ten unieke en zeldzame exemplaren 
opgesteld in mooie displays. Bloem-
sierkunst Zijdelfleur organiseert de 
show ook dit jaar in samenwerking 

met arrangeur Bart van der Elsken. 
Er worden ongeveer 80 verschillen-
de orchideeënsoorten gepresen-
teerd, zowel als snijbloemen als in 
potten en alles is te koop. De nieuw-
ste kleuren en soorten zullen gepre-
senteerd worden in een mooie mo-
derne presentatie. Zo zijn ook de 
grote Vanda orchideeën met hun 
afwijkende kleuren en grootte te 
bekijken. De orchideeëndag vindt 
plaats van 9.00 tot 17.00 uur.

Mijdrecht - Altijd al willen weten 
wat Scouting is? Bij Scouting be-
leef je een leuke en spannende tijd. 
Bij de Jan van Speyk is er voor ie-
der kind een veilige en leerzame 
speelomgeving. Voor jongeren zijn 
er uitdagende en gezellige activitei-
ten. De Scouts van de Jan van Speyk 
hebben veel plezier met elkaar en 
leren om samen te werken en res-
pect te hebben voor de ander. 
Iedereen is welkom om een keertje 
te komen kijken. Dit kan op donder-
dag 20 juni bij de welpen (jongens 
van 7 tot 11 jaar). Woensdag 26 ju-
ni zijn er de esta’s (jongens&meiden 
van 7 tot 11 jaar) en kabouters (mei-
den van 7 tot 11 jaar). 
En op vrijdag 28 juni kun je kijken 
bij de padvindsters (meiden van 
11 tot en met 14 jaar) en de explo-
rers (jongens&meiden van 14 t/m 17 
jaar). Je bent welkom op de scou-
tingboerderi van Scouting Jan van 
Speyk gelegen aan de Windmo-
len in Mijdrecht. Kijk op www.jan-
vanspeykgroep.nl voor de tijden en 
meer informatie.

Laat je uitdagen bij 
Scouting Jan van Speyk!

The Blacklight Special
in The Mix
Regio - Vrijdag 21 juni presen-
teert jongerencentrum The Mix ‘The 
Blacklight Special’ voor jongeren van 
13 tot en met 16 jaar! In samenwer-
king met maatschappelijke stagiaires 
van verschillende middelbare scho-
len in Uithoorn wordt het feest ge-
organiseerd. Denk aan lekkere mu-
ziek, glowsticks, glowbandjes en flu-
oriserende verf. Kortom: gezelligheid! 
De avond wordt aan elkaar gedraaid 
door verschillende DJ’s. Mainstream, 
Dance en Hardstyle zullen de voor-
naamste stijlen zijn. De toegangs-
prijs bedraagt drie euro. De DJ’s zijn 
Beatshunter–Djowel-Alentro.

Restless At
Zaterdagavond 22 juni is er in The 
Mix een Dubstepfeest. Het door 
jongeren georganiseerde feest zal 
beginnen om 21.00 uur. De avond 
wordt gevuld met met onder ande-
ren de DJ’s Rationalizt, Gramzz, Lu-
cash, Ayonikz en Malfunction. 

De toegang is voor personen vanaf 
16 jaar. De entree bedraagt drie eu-
ro, het feest begint om 21.00 uur en 
eindigt om 02.00 uur.
The Mix kun je vinden aan de J.A. 
van Seumerenlaan 1 in Uithoorn. 
www.the-mix.nl.

Symfonie van de Veensteekmachine 
verplaatst naar dorpshuis De Boei
Vinkeveen - De Symfonie van de 
Veensteekmachine vindt aanstaan-
de zaterdag 22 juni plaats in De 
Boei. Vanwege de slechte weers-
voorspelling heeft de organisatie 
besloten om het evenement te ver-
huizen van Zandeiland 1 naar het 
dorpshuis in Vinkeveen. De we-
reldpremière van de Symfonie van 
de Veensteekmachine sluit een bij-
zonder project af waarin het unie-
ke geluid van de Veensteekmachi-
ne, dat verloren is gegaan, terug 
is gehaald uit het collectieve ge-
heugen van de gemeenschap. Op 
22 juni wordt dit muziekstuk door 
ruim honderd lokale musici ten uit-
voer gebracht in De Boei. De deel-
nemende muziekverenigingen star-
ten het optreden met nummers die 

qua thema aansluiten bij het verhaal 
van de machine. Na de pauze volgt 
de Symfonie van de Veensteekma-
chine, uitgevoerd door Rondeveen-
se muziekverenigingen Concordia, 
Con Amore, het Creatoon Vrouwen-
koor, ForthNight Swing, Viribus Uni-
tis en een aantal individuele zange-
ressen en muzikanten. Het concert 
vindt plaats onder leiding van Jurri-
aan Berger, de componist van het 
muziekstuk. De Boei is gevestigd 
aan de Kerklaan 32. De entree be-
draagt 5 euro en de kassa gaat om 
19.15 uur open. Het concert start 
om 20.00 uur. Er is beperkt plek, 
dus reserveer alvast kaarten via tic-
ket@veensteekmachine.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.veensteek-
machine.nl. 
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Groep zes Twistvliedschool op 
excursie naar de Veenmolen

Regio - Om tien uur vertrok 
groep 6 van de Twistvliedschool 
uit Mijdrecht op de fi ets naar de 
Veenmolen in Wilnis. Na honderd 
meter gefi etst te hebben ging het 
echter mis want enkele fi etsen 
raakten elkaar en zo vielen enke-
le kinderen op de grond. Nadat de 
opgelopen wonden verzorgd wa-
ren door een van de moeders kon 
de groep – wel heel erg geschrok-
ken natuurlijk – verder fi etsen rich-
ting Veenmolen. 
Om half elf werden ze ontvangen 
door molenaar Adrie. Hij legde 
de spelregels uit van de excursie. 
Staande voor de staart van de mo-
len vertelde Adrie de kids dat de 
molen wel tweehonderd jaar oud 
is. Maar door goed te kijken hoe 
de molen gebouwd is denkt hij dat 
ze nog zestig jaar ouder is. Hij liet 
de kids zien hoe de wieken kun-
nen draaien en weer stilgezet kun-
nen worden. Ondertussen zag hij 
een paar buizerds boven de molen 
vliegen en vertelde de toehoorder-
tjes dat verderop in de bossen hun 
nest met jongen zit.

Adrie is niet alleen molenaar maar 
ook natuurliefhebber. Hij vertelde 
hoe de zeilen werken en klom om-
hoog in een van de wieken om het 
touw vast te maken. Toen mochten 
de kinderen naar binnen. Ze wer-
den in twee groepen verdeeld. Be-
neden hebben de kinderen naar 
een video gekeken waarop je kon 
zien hoe de molen werkte.

Op de zolder vertelde Adrie hoe 
het meel gemalen wordt en liet 
zien dat de machine, zoals hij zijn 
molen noemt, best gevaarlijk is. 
Veel vragen van de kinderen zijn 
beantwoord en na anderhalf uur 
in en rond de molen wist iedereen 
wat een leuk werk Adrie heeft en 
hoe enthousiast hij kan vertellen 
over die prachtige Veenmolen. Hij 
kreeg als afscheid een groot ap-
plaus van de kinderen. Onder lei-
ding van meester Jos en juf Car-
men fi etsten de kinderen terug 
naar Mijdrecht. En aan de verhalen 
te horen onderweg was het bezoek 
aan de Veenmolen een hele leuke 
en leerzame ervaring.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf 
geen standpunt in. Wij vinden dat alle medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten of interviews worden gedaan, 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Waar zit echt het geld 
voor de zorg?

In mijn ogen is de zorg voor ou-
deren niet in de knel door Ka-
binetsmaatregelen, laat staan 
door het Gemeentebestuur. 
Want die zit in gijzeling.
Het probleem zit hem mijns in-
ziens meer in waar het werke-
lijke geld zit: en dat is bij o.a 
.de zorgverzekeraars, de pen-
sioenfondsen, de (RABO)Ban-
ken, multinationals (waaronder 
de pharmaceutische industrie), 

etc... Die Beheren ons geld ten 
koste van de zwakkeren in onze
samenleving. Zelfs bijvoorbeeld 
de directeuren van Clini-clowns 
en het Prins Bernard Cultuur-
fonds verdienen 120.000 euro 
per jaar! Kunnen ze hun Volvo’s 
van afbetalen. En “wij” maar op 
een houtje bijten...

David Wijtemans
De PGB moet blijven!

O V E R Z I C H T
WEGAFSLUITINGEN 
EN OMLEIDINGEN

O V E R Z I C H T
WEGAFSLUITINGEN 
EN OMLEIDINGEN

Voor de goede orde treft u 
hieronder een totaaloverzicht aan van 
de data en locaties van de wegafsluitingen. 
Kaartjes van de wegafsluitingen en de omleidingsroutes zullen 
per activiteit in deze krant worden gepubliceerd in de rubriek 
‘Werk aan de weg’. U kunt die eventueel ook op de website 
www.provincie-utrecht.nl/n201 vinden.

� 3 JUNI TOT 12 JULI
Afsluiting/hinder fi etspad N212 tussen N201 en Mijdrechtse 
Dwarsweg

� 12 JULI 20.00 UUR TOT 22 JULI 05.00 UUR
Afsluiting N201 wegvak Herenweg-N212 en afsluiting kruispunt 
N201-N212. Verkeer van en naar Waverveen wordt door 
verkeersregelaars naar de bestemming geleid.

� 22 JULI 05.00 UUR TOT 9 AUGUSTUS 20.00 UUR
Afsluiting N201, wegvak N212-Veenweg

� 9 AUGUSTUS 20.00 UUR TOT 12 AUGUSTUS 05.00 UUR
Afsluiting kruispunt N201-Veenweg

� 12 AUGUSTUS 05.00 UUR TOT 16 AUGUSTUS 20.00 UUR
Afsluiting N201, wegvak Veenweg-Hofl and

� 16 AUGUSTUS 20.00 UUR TOT 19 AUGUSTUS 05.00 UUR
Afsluiting N201, kruispunt N201-Hofl and

� 19 AUGUSTUS 05.00 UUR TOT 26 AUGUSTUS 05.00 UUR
Afsluiting N201, wegvak Hofl and-Shell benzinestation

� 26 AUGUSTUS 05.00 UUR TOT 2 SEPTEMBER 05.00 UUR
Afsluiting N201, wegvak Shell benzinestation-Tienboerenweg

� WERKZAAMHEDEN NA 2 SEPTEMBER
Tussen 2 september 2013 en 30 juni 2014 wordt het 
bestaande pad langs de N201, tussen het kruispunt met de 
N212 (Waverveen) en de Veenweg omgebouwd tot parallelweg. 
Hierdoor wordt deze route comfortabeler en veiliger voor fi etsers 
en bestemmingsverkeer.

Bijzondere excursie voor 
groep acht Beatrixschool 
Wilnis - Woensdag 12 juni was er 
voor groep 8 van de Prinses Beatrix-
school uit Wilnis een wel heel bij-
zondere excursie. Ze maakten een 
rondvaart op ‘t IJ en door de Am-
sterdamse grachten.
Heel leerzaam natuurlijk en zij heb-
ben van alles gezien: het Scheep-
vaartmuseum, het Rembrandthuis, 
de Blauwbrug, het NEMO museum 
etc. Maar het was vooral erg gezel-
lig op de boot! Voorzien van limona-
de en koekjes, met een zonnetje er-
bij, kwetterden de jongelui erop los. 
Of ze net zo veel oog voor de om-

geving hadden als voor elkaar valt 
moeilijk te zeggen… 
De rondvaart was mogelijk gemaakt 
door Angelique Timmermans, de 
moeder van Jeffrey uit groep 8, die 
al jaren op de rondvaartboten vaart 
van Canal.nl. Wat een geweldig uit-
stapje voor de kids, zo met het eind 
van het schooljaar in zicht. De klas, 
de schoolleiding - en de moeders 
die voor vervoer van en naar huis 
zorgden - bedanken hierbij nog-
maals Angelique van harte voor het 
feit dat zij dit heeft willen organise-
ren!

Fietsen en wandelen belangrijkste 
recreatie voor Rondeveners
De Ronde Venen - Inwoners van 
De Ronde Venen genieten van de 
fi ets- en wandelmogelijkheden in 
de gemeente en zien een unieke 
recreatiewaarde in de Vinkeveen-
se Plassen. Dit blijkt uit een enquête 
die in april 2013 is voorgelegd aan 
het gemeentelijke inwonerpanel. De 
resultaten van dit onderzoek wor-
den meegenomen in de ontwikke-
ling van een Structuurvisie en Re-
creatievisie voor de gemeente.
Een gemeentelijk inwonerpanel 
denkt via digitale vragenlijsten mee 
over het leven in en de toekomst van 
de gemeente. Uit de enquête die 
352 panelleden hebben ingevuld, 
blijkt dat inwoners positief kritisch 

zijn over recreëren in de gemeen-
te. Zij waarderen de recreatiemo-
gelijkheden, fi ets-, wandel- en vaar-
wegen allen gemiddeld met het rap-
portcijfer 7. Kwantitatieve en kwali-
tatieve verbeteringen zijn wel ge-
wenst. Vooral door uitbreiding van 
het routenetwerk en aanlegplaatsen 
en verbetering van de veiligheid van 
wegen. Voor fi etsers noemen res-
pondenten met name de aanleg van 
vrij liggende paden en voor wande-
laars aparte onverharde paden. Het 
recreatie-aanbod op de Vinkeveen-
se Plassen kan volgens veel panel-
leden versterkt worden door verbe-
tering van de ontsluiting en ontwik-
kelen van meer parkeer-, opstap- 

en aanleggelegenheid. Ook uitbrei-
ding van horeca- en picknickmoge-
lijkheden is gewenst. Evenals een 
betere spreiding van waterrecrea-
tie door ontwikkeling en uitbreiding 
van zwem-, wandel- en speelmoge-
lijkheden. Anderzijds vraagt het pa-
nel aandacht voor het bevorderen 
van rust en natuurbehoud en inves-
teren in kwaliteit. Panelleden zien 
recreatie als belangrijke basis voor 
het woongenot in De Ronde Venen. 
Nu en in 2030. Ze wensen een ge-
meente waar het goed recreëren is. 
‘Een landelijk gebied waar je heer-
lijk kunt fi etsen, wandelen en genie-
ten van de natuur. Met hier en daar 
een comfortabel picknickplaatsje en 

een leuk terrasje onderweg’, aldus 
een panellid. ‘Op een gezonde ma-
nier kunnen recreëren door spor-
ten, maar ook door gezonde snack-
shops te laten bestaan. Niet alleen 
patat en ijs,’ wenst een ander. Een 
gezonde en rustige leefomgeving 
met aandacht voor natuurbeleving. 
‘Recreëren in rust, stilte en ruim-
te… veel vogelgeluiden en koei-
en in de wei,’ is een typerende om-
schrijving. Kleinschalig. ‘Het moet 
overzienbaar blijven, niet te groot 
worden.’ Met goede bereikbaarheid 
voor recreanten. Het volledige on-
derzoeksverslag is beschikbaar op 
www.derondevenen.nl onder leven 
en werken, Structuurvisie.

Restaurant Delicious, een aanwinst in Wilnis!
Wilnis - Sinds 1 februari dit jaar is 
de Wilnisse Dorpsstraat verrijkt met 
een restaurant dat niet alleen een 
fraai nieuw interieur heeft, maar 
waar het ook heerlijk van eten en 
drinken is. Met een prijs/kwaliteits-
verhouding die er zijn mag. Bezoe-
kers die er zijn geweest uiten zich 
lovend over wat er geboden wordt, 
maar ook over de klantvriendelijk-
heid en niet in de laatste plaats over 
het interieur. Delicious, gevestigd 
aan de Dorpsstraat 32, biedt een 
combinatie van restaurant, pizzeria 
en een lounge café met 30 zitplaat-
sen. Bij mooi weer kunnen er ook 
gasten buiten op het terras zitten. Je 
kunt er heerlijk Italiaans eten, maar 
dat kan je ook bestellen – recht-
streeks door te bellen met Delicious 
(0297-254080) of via thuisbezorgd.
nl - waarna het door een van de me-
dewerkers snel bij u thuis wordt ge-
bracht. Er is keuze uit meer dan vijf-
tig pizza’s, waarvan zo’n tien van het 
type calzone. Maar ook talrijke sa-
lades, pasta’s, pasta’s uit de oven, 
vleesgerechten waar je je vingers 
bij afl ikt, complete schotels, mix-
schotels, desserts en noem maar 
op. Maar ook voor een broodje kunt 
u er terecht of een wrap. Er is tevens 
een wijn- en drankenkaart. Het ziet 
er allemaal even schoon, fris en hy-
giënisch uit bij Delicious en de bar 
met de tapkast is wonderschoon om 
te zien. Beslist de moeite waard om 
er eens binnen te stappen!

Compleet vernieuwd
Soner en zijn vrouw Marian hebben 
vorig jaar juli het toenmalige risto-
rante Venetia overgenomen en met-

Het ‘team’ van Delicious heet u van harte welkom!

zo ervaren,” laat Soner weten die in 
Mijdrecht geboren en getogen is uit 
Turkse ouders. Marian is van oor-
sprong van Hongaarse van afkomst 
maar heeft zich de Nederlandse taal 
en cultuur eigen gemaakt. Bij Deli-
cious is de keuken zeven dagen per 
week geopend vanaf 17.00 uur tot 
22.00 uur. Maar de sluitingstijd ligt 
rond 01.00 uur of later als het gezel-
lig is en de gasten nog wat langer 
willen blijven. Soner staat zelf ook 
in de keuken maar heeft er een er-
varen goede pizzabakker bij. In kor-
te tijd heeft hij ook kans gezien jon-
ge, maar betrokken medewerk(st)
ers in de bediening en als bezorger 
aan zich te binden. Juist in de op-
startperiode van Delicious hebben 
de eigenaren nog geen tijd gehad 
om een website te ontwikkelen. Die 
is er dus nog niet, maar zal op zeker 
moment wel op de rails worden ge-
zet. “We hebben wel een Facebook 
pagina en dat gaat heel hard. Er ko-
men steeds meer mensen bij die ons 
‘liken’. Dat merk je aan onze gasten. 
Stilaan breidt dat aantal zich uit en 
het heeft ons zondermeer verbaasd 
wat een impact dit medium heeft. 
Zo raak je wijd en zijd bekend,” ver-
telt Marian die heel blij is met tel-
kens nieuwe gasten die ‘s avonds 
binnenlopen of eten bestellen. Kort-
om, u bent van harte welkom bij De-
licious om de sfeer te ervaren en te 
genieten van het eten. Soner, Mari-
an en hun team van medewerkers 
zullen u graag culinair verwennen.

Delicious heeft een modern maar smaakvol interieur

een compleet gestript. Liefst zeven 
maanden zijn vervolgens besteed 
aan de herinrichting waarbij nage-
noeg alles is vernieuwd en onder 
handen genomen. Zonder fi nancie-
ring, dus met eigen fi nanciële mid-
delen! Een compleet nieuw interieur 
siert de ruimte nu met onder meer 
een nieuw plafond, vloer en ver-
lichting, compleet nieuwe keuken, 
nieuwe toiletgroep, nieuw meubilair 
en een prachtige bar waaraan men 
heerlijk kan zitten (het cafégedeel-
te). Elders in het restaurantgedeel-
te is ruimte om te loungen. Kortom, 
Delicious mag er zijn en kan als een 
aanwinst in de Wilnisse horeca wor-
den gezien. Soner en Marian wo-

nen in Vinkeveen en hebben al ja-
ren ervaring in het horecawerk. Als 
heel bijzonder kunnen worden aan-
gemerkt de lekkere verse frietjes en 
vleesgerechten waarmee Soner met 
een mobiele snackwagen drie maal 
per week in Amsterdam en Utrecht 
zijn schare klanten bedient. Naar 
zeggen smullen die ervan. Die pro-
ducten gaat hij nu ook op zijn ‘vas-
te locatie’ in Wilnis serveren. Maar 
men onderscheidt zich ook vanwe-
ge de innovatieve gerechten die zelf 
worden bedacht en bereid waar-
door iemand die het gerecht proeft 
een andere smaaksensatie beleeft.

Ervaar Delicious
Soner wijst op de kaart waar ‘Kap-
salon’ gerechten op staan. “Die met 
Döner gaan we eraf halen omdat de 
kwaliteit van de ingrediënten ons 
niet aanstaat. Wij gaan voor hon-
derd procent kwaliteit van onze pro-
ducten en daar voldoet dat product 
momenteel niet aan. Niet alleen het 
eten wat wij onze gasten voorscho-
telen moet van goede kwaliteit zijn 
met voldoende variatie, ook wil-
len wij dat men zich hier op zijn ge-
mak voelt. Iedereen is welkom, al is 
het maar voor een drankje aan de 
bar. Men is niet verplicht iets te eten 
als je hier binnenstapt. Wij hou-
den van een gezellige en informe-
le benadering, maar wel beleefd na-
tuurlijk. Kortom, het is bij ons laag-
drempelig en wij zouden het pret-
tig vinden als onze gasten dat ook 





Mijdrecht - Woensdag 12 juni was 
het weer Nationale Buitenspeel-
dag. Wijkcomité Proostdijland orga-
niseerde op deze dag een gezelli-
ge spelletjesmiddag op het plein bij 
wijkgebouw Present.

Het was weer eens ouderwets bui-
tenspelen. De kinderen konden o.a. 
knikkeren, touwtje springen , stel-
ten lopen, kegelen, hinkelen, dar-
ten, tafeltennissen, knutselen, etc. 
Er waren ook spellen te doen zoals 
Mens Erger Je Niet, Jenga, ganzen-
bord, Mikado en het Zweedse Kubb 
spel. Verder was er een springkus-
sen en kon je geschminkt worden. 

Zo’n 75 kinderen waren gezellig met 
elkaar aan het spelen. Tussendoor 
werden ze getrakteerd op limonade, 
een zakje chips en een ijsje. 
Ook de ouders vermaakten zich pri-
ma op het bankje in de zon. Even 
was er de bezorgdheid dat de bui-
tenspeeldag in het water zou vallen 
maar na een paar kleine regenbui-
tjes was het de rest van de middag 
prima buitenspeelweer met af en 
toe de zon. De organisatie kan te-
rugkijken op een geslaagde middag 
met heel veel enthousiaste kinde-
ren. Daar doen zij het tenslotte voor! 
Voor meer foto’s kunt u kijken op fa-
cebook: wijkgebouw present.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Groot onderhoud N201 tussen 
Vinkeveen en Amstelhoek
Vervolg van voorpagina

Vanaf maart tot en met juni zijn 
er voorbereidende werkzaamhe-
den geweest waaronder het ver-
leggen van kabels en leidingen en 
het kappen van circa 40 bomen om 
plaats te maken voor een extra op-
stelstrook bij de verkeerslichten bij 
de Ingenieur Enschedeweg (N212). 
Voor de gekapte bomen worden dit 
najaar nieuwe bomen teruggeplant 
in de directe omgeving.

Tussen 12 juli en 2 september vin-
den ingrijpende werkzaamheden 
aan de weg plaats. Aannemingsbe-
drijf Van Gelder Wegenbouw werkt 
dan 7 dagen per week en 24 uur per 
dag om de hinder voor het verkeer 
zo kort mogelijk te laten zijn. Het 
gaat om het deel van de N201 tus-
sen het viaduct aan de Herenweg bij 
Vinkeveen en de Tienboerenweg bij 
Amstelhoek. Het asfalt en een ge-

deelte van de constructie worden 
eruit gebroken en vervolgens ver-
vangen. De werkzaamheden betref-
fen zowel de hoofdrijbaan als een 
deel van het fietspad, de parallel-
weg en de bermen.

Ook zullen de verkeerslichten en 
een gedeelte van de wegverlich-
ting worden vervangen. De werk-
zaamheden vinden gefaseerd plaats 
waarbij er periodiek steeds een an-
der weggedeelte zal worden afge-
sloten. De onderdoorgang van het 
viaduct Herenweg en ook de op- 
en afritten naar en van de A2 blij-
ven beschikbaar voor het bestem-
mingsverkeer. 

Bereikbaarheid
Alle panden aan de N201 zullen be-
reikbaar blijven, waar nodig met 
aanvullende voorzieningen en ver-
keersmaatregelen. Niettemin zullen 
verscheidene bedrijven er toch kor-

te tijd last van blijven ondervinden, 
zoals het bandenbedrijf van Hogen-
doorn Profile Tyrecenter aan de Pro-
vincialeweg 11. Voor het doorgaan-
de verkeer wordt gedurende de ge-
hele periode een omleidingsroute 
ingesteld om de route via de N201 
zoveel mogelijk te ontlasten. Deze 
omleidingsroute loopt via de rijks-
wegen (A2) en de provinciale we-
gen. Het plaatselijke verkeer wordt 
via de lokale wegen omgeleid. De 
afsluitingen en omleidingsroutes 
zijn besproken en afgestemd met 
de gemeenten De Ronde Venen, 
Uithoorn en Amstelveen en met de 
provincie Noord-Holland en Rijks-
waterstaat.

Als het groot onderhoud eind au-
gustus is afgerond, wordt er aan-
sluitend een parallelweg aangelegd 
langs de N201, tussen de Veen-
weg en de Ingenieur Enschedeweg 
(N212). Deze werkzaamheden zul-

De voorbereidende werkzaamheden voor aanpassing van het kruispunt N201/N212 zijn in volle gang

len in juni 2014 zijn afgerond. Over 
de werkzaamheden en de conse-
quenties voor het verkeer en de om-
geving zal tijdig worden gecommu-
niceerd, zo laat een woordvoerster 
van de Provincie ons weten. Bij al-
le wegwerkzaamheden geldt dat 

weersomstandigheden ertoe kun-
nen leiden dat de planning noodge-
dwongen wat naar achteren schuift. 
Bijvoorbeeld als er lang achter el-
kaar veel regen valt. Asfalteren en 
markering aanbrengen is dan niet 
verstandig omdat het resultaat van 

slechte kwaliteit zal zijn. Belang-
stellenden kunnen zich voor da-
ta, locaties en kaartjes van de weg-
afsluitingen en de omleidingsrou-
tes tussen 12 juli en 2 september 
eventueel oriënteren op de website  
www.provincie-utrecht.nl/n201

Buitenspeeldag bij 
Wijkgebouw Present

Groep 8 
Twistvliedschool 

op kamp in 
IJmuiden

Mijdrecht - De kinderen van groep 8 van de Twistvliedschool keken er al 
een heel jaar naar uit, het kamp in IJmuiden. Ook dit jaar is weer gekozen 
voor een bijzondere manier van vervoer: de kinderen zijn op de fiets naar 
Amsterdam gegaan, waarna overgestapt werd op de metro en de draag-
vleugelboot over het Noordzeekanaal. De fietsen en bagage werden ver-
voerd door een zeer ervaren chauffeur van het bedrijf Jan Snel Transport. 
Hij zorgde ervoor dat, toen de kinderen in IJmuiden arriveerden, hun fiet-
sen weer klaarstonden voor het laatste stukje naar de scouting blokhut. 
Heel groep 8 en de begeleiders willen zowel het bedrijf als de chauffeur 
enorm bedanken voor het veilige vervoer. De rest van de kampdagen heb-
ben de kinderen zich uitstekend vermaakt op het strand, in het zwembad, 
het NEMO museum en de excursie ‘In het donker gezien‘. Het kamp werd 
donderdagavond afgesloten met een spetterende bonte avond. 
Nog een paar weken en dan zijn de kinderen klaar voor de volgende stap: 
op naar het Voortgezet Onderwijs. Heel veel succes, groep 8!

Zonder steun van bedrijven is het theater ten dode opgeschreven

Reddingsplan behoud Crown Theater 
Aalsmeer met actie Sterrenveiling

Regio - Crown Theater Aalsmeer 
staat op het punt om het derde sei-
zoen aan te kondigen. Recentelijk 
heeft de hoofdsponsor uit Katwijk 
aangegeven zich niet meer als eni-
ge partij garant te kunnen stellen 
voor de exploitatie van Crown The-
ater Aalsmeer.

Dit betekent dat de Stichting op 
zoek moet naar bedrijven om de 
begroting sluitend te krijgen en het 
voortbestaan te kunnen garande-
ren. Crown Theater Aalsmeer heeft 
een belangrijke culturele functie 
en nooit overheidssubsidie ont-
vangen. De exploitatie wordt van-
af de start, twee jaar geleden, ver-
zorgd door 70 vrijwilligers wat 
uniek te noemen is. Deze vrijwilli-
gers dragen het theater een warm 
hart toe en zijn vereerd om er te 
mogen werken. Momenteel wordt 
er gewerkt aan draagvlak bij ver-
schillende bedrijven in Aalsmeer 
en omgeving om het voortbestaan 
van het Crown Theater te kunnen 
garanderen. Er is nog 70.000,- eu-

ro nodig voor een nieuw theater-
seizoen en om dit bij elkaar te krij-
gen is een unieke actie Sterren-
veiling ontwikkeld. Crown Theater 
Aalsmeer organiseert daarom op 
maandagavond 1 juli a.s. een ex-
clusieve en unieke Sterrenveiling 
in samenwerking met veilinghuis 
Christie’s. Op deze avond worden 
er in het theater 25 voorstellingen 
geveild. De Sterrenveiling wordt 
mede ondersteund door de Ra-
bobank Aalsmeer en de Gemeen-
te Aalsmeer.

Opbod
De veilingitems zijn in drie ver-
schillende categorieën verdeeld en 
zullen per opbod geveild worden. 
Elke categorie vertegenwoordigt 
een waarde en de daarbijbehoren-
de hoeveelheid stoelen. De vanaf 
waardes variëren van 1.750,- tot € 
5.000,- euro. In ruil hiervoor krijgt 
de organisatie de beschikking over 
1e rang stoelen voor bijvoorbeeld 
een relatie event of personeels-
uitje. Er kan geboden worden op 

een voorstelling van bijvoorbeeld 
Ruth Jacott of Willeke Alberti, een 
kindervoorstelling of concert. De 
veiling wordt verzorgd door vei-
linghuis Christie’s Amsterdam on-
der toeziend oog van een notaris. 
Christie’s Amsterdam werkt be-
langeloos mee aan de Sterrenvei-
ling. Christie’s ondersteunt jaar-
lijks een aantal unieke initiatie-
ven waaronder de Sterrenveiling 
van het Crown Theater. De volle-
dig verzorgde avond vindt plaats in 
Crown Theater Aalsmeer.
Het theater kan niet zonder steun 
van bedrijven die zich geroe-
pen voelen om in het cultuuraan-
bod van Crown Theater Aalsmeer 
te participeren. Het deelnemen-
de bedrijf dat zich verbindt aan 
het theater kan rekenen op veel 
sympathie en exposure. De be-
drijven die serieuze interesse heb-
ben kunnen een mail sturen naar   
bcta@crowntheateraalsmeer.nl of 
bellen met 0297-753682 voor meer 
informatie of aanmelding voor de 
avond.

Crown Theater 
Crown Theater Aalsmeer, geves-
tigd in Aalsmeer, biedt een uitge-
breid cultureel aanbod. Met twee 
zalen, één met 800 stoelen en één 
met 150 stoelen kan het theater 
een brede programmering bieden.

De exploitatie wordt gedaan door 
70 enthousiaste vrijwilligers. Het 
publiek kan ruim op tijd kaarten 
kopen tegen voordelige SPRINT-
prijzen en het theater biedt aan-
trekkelijke groepskorting.

De missie van het theater is een in-
teressant programma-aanbod bie-
den tegen gunstige tarieven zo-
dat een theaterbezoek voor ieder-
een mogelijk is. Het Theater is ge-
vestigd in Studio’s Aalsmeer waar 
men terecht kan voor een com-
plete avond uit. Men kan bijvoor-
beeld voor de voorstelling dineren 
bij restaurant Eetze en na de voor-
stelling een drankje drinken in één 
van de gezellige bars of cafeetjes 
van 7Street.

Afvallen doe je bij 
Slimness Mijdrecht
Mijdrecht - Sonja en Brigitte zijn 
weer het levende bewijs dat je kunt 
afvallen bij Slimness Mijdrecht. 
Sonja verloor 12 kilo en Brigitte 8 
kilo tijdens de cursus van 10 we-
ken afvallen in groepsverband. Op 
woensdag 18 september beginnen 
er weer nieuwe cursussen. U kunt 
zich alvast opgeven via de website  
www.slimness.nl. Op zaterdag 7 
september is er een open dag en als 
u op de hoogte wilt blijven van al-
le nieuwtjes met betrekking tot af-
vallen en over Slimness kunt u zich 

inschrijven voor de nieuwsbrief. Ook 
dat kan via de website (links onder-
in). Of hou de Nieuwe Meerbode in 
de gaten. Hierin staan regelmatig 
advertenties met diverse acties!
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Programma Chazz 2013
15.30 uur Tuin open   
 U verkent de tuin, als u wilt met een cappuccino,
 Italiaans ijs, een stukje vlaai of alvast een prosecco

16.00 uur Combo Fons Hertog
 Fons Hertog en zijn Combo gaan direct ʻup
 tempo. Want dat is wat Chazz 2013 u gaat bieden

17.00 uur Oosterdok 4
 In juli gaan deze 4 jongens optreden tijdens het
 North Sea Jazz Festival, tijdens Chazz kunt u het
 zelf ervaren waarom ze daarvoor geselecteerd zijn

18.00 uur Colette Wickenhagen & Friends
  Colette is een podiumdier. Voeg daar Clous van
 Mechelen en haar andere vrienden aan toe en er
 ontstaat een roedel podiumtijgers

19.00 uur The Basily Boys 
 De jonge Basily Gipsy gitaristen maakten onlangs
 hun nieuwe CD: Gipsy Swing. Vol temperament
 met echte gipsy klassiekers

20.00 uur Jaap Dekker & Boogie Woogie
 Boogie Woogie = feest

21.00 uur The Savoydancers
 Een totale dansbelevenis met boogie-woogie en
 lindyhop

21.30 uur  Jaap Dekker gaat los
 Als het maar even kan: swingen tot het dak eraf
 gaat, dat is wat Jaap het liefste doet

kaartverkoop online www.chazz.nl
Mijdrecht boekhandel Mondria
Wilnis  drogisterij De Nachtegaal
Vinkeveen drogisterij De Bree
Abcoude  boekhandel Sprey

voorverkoop 15,-
kassa 20,-
kinderen tot 12 jaar gratis
studenten en scholieren 50% korting

2013

ZaTerDag 22 JuNi aaN WeSTZiJDe 50 iN De HOeF
P r O g r a M M a

een gast:
‘er zijn genoeg parkeerplaatsen 

maar ik kom meestal op de fiets, een prachtige
route langs de Kromme Mijdrecht.’

Paul Poulissen: piano, trompet, entertainer
‘als iedereen eens iets voor een ander doet, 
voor mensen die nauwelijks kansen hebben, 

dan zou de wereld er anders uitzien. 
Minder gedoe, minder oorlog’. 

‘Chazz is leuk, 
er is ook voor kinderen 

van alles te beleven. 
en kinderen mogen 

gratis mee!’

‘Chazz is ook een soort ‘meeting point’ voor de regio, zo blijven we 
op de hoogte hoe het met veel bekenden gaat.’

‘ik ben nu voor het 
achtste jaar vrijwilliger. 
Zo kan ik een steentje 

bijdragen voor kinderen 
die het minder treffen.’



Michael Woerden draafde op voor 
zijn zeshonderdste overwinning!

Mijdrecht - Hardloper Michael 
Woerden (37) heeft afgelopen 
weekend deelgenomen aan een 
hardloopwedstrijd over 10 kilome-
ter in Zevenhuizen, gelegen tus-
sen Zoetermeer en Gouda. Dit met 
de intentie om voor de 600ste keer 
een prijs te pakken. Tot dan was 
hij blijven ‘steken’ op 599! Kort en 
goed, Michael heeft zijn buit bin-
nengehaald en zit nu op 600 over-
winningen! Gefeliciteerd! Dat is nog 
niet een (Rondeveens?) record want 
volgens Michael heeft zijn broer er 
meer dan 630 op zijn naam staan! 
Michael kent verder in zijn bele-
vingswereld geen mensen die zo 
gek zijn om dit aantal te halen. Wie 
zich dit goed realiseert dient zich af 
te vragen aan hoeveel wedstrijden 
Michael dan moet hebben deelge-
nomen in zijn leven om dit aantal 
aan prijzen te bereiken… Die zijn 
nauwelijks meer te tellen. Michael 
kennende gaat het weliswaar voor-
namelijk om het sportieve gebeuren, 
maar als je wint is elke prijs natuur-
lijk mooi meegenomen en dat voelt 
als een beloning voor al je inspan-

ningen. Dat overkomt Michael dan 
ook regelmatig bij het uitoefenen 
van zijn favoriete sport en dat is een 
prettige bijkomstigheid. Hij is al ja-
renlang lid van ‘De Veenlopers’ uit 
Mijdrecht. Die vereniging is natuur-
lijk bijzonder trots op hem, dat mo-
ge duidelijk zijn.
Michael bewaart zijn bekers en me-
dailles thuis in speciale prijzenkas-
ten. Alleen al aan bekers heeft hij 
er meer dan tweehonderd bij el-
kaar gelopen! Gezien zijn staat van 
dienst op hardloopgebied kan je Mi-
chael gerust scharen onder de top-
sporters binnen de regio en zelfs 
landelijk. Opvallend daarbij is dat hij 
geen (vaste) sponsor(s) heeft en zijn 
sport dus niet ‘laat financieren’ maar 
uit eigen middelen betaalt en uitoe-
fent. En dan moet je daar helemaal 
respect voor hebben. “Trainen doe 
ik geregeld samen met leden van de 
vereniging, maar voor het meren-
deel houd ik mijn persoonlijke sche-
ma aan en ben ik naast hardloper 
ook mijn eigen trainer zou je kun-
nen zeggen. Het oefenprogramma is 
afgestemd op de wedstrijddagen,” 

Michael Woerden voor een van zijn rijkelijk gevulde prijzenkasten

laat Michael weten. Hij is een ech-
te ‘autodidact’ op sportgebied en ie-
mand die er ook naar leeft. Daar-
bij zou men zich kunnen voorstel-
len hoe ver Michael met zijn sport 
had kunnen komen als hij naar een 
nog hoger niveau was opgeklom-
men met een trainer en sponsors. 
Misschien wel deelname aan Ne-
derlandse en internationale kam-
pioenschappen en de Olympische 
Spelen? Waarom niet eigenlijk? Die 
leeftijd heeft hij er jammer genoeg 
niet meer voor om dit te bereiken.

Uitdaging
Michael begon op zeer jeugdige 
leeftijd met voetbal bij SV Argon. 
Op 14 jarige leeftijd ging hij hardlo-
pen. “Mijn broer deed al aan hard-
lopen en die nodigde mij uit dit ook 
te gaan doen. Het eerste rondje liep 
ik met mijn zus die ook aan hard-
lopen doet. Dat was over vier kilo-
meter en ik dacht, dat loop ik wel 
even. Maar na anderhalve kilometer 
moest ik stoppen want het ging he-
lemaal niet naar mijn zin. Dus alle 
begin was voor mij ook moeilijk. Ik 
zie mijzelf niet als een natuurtalent 
maar heb door de jaren heen het te-
genwoordige niveau bereikt door 
hard te trainen en wilskracht te to-
nen. Tot aan mijn negentiende ble-
ven de prestaties op een gemiddeld 
niveau, maar daarna heb ik een stap 
vooruit gemaakt door steeds harder 
te gaan lopen. Dat doe ik nu dus 
bijna 18 jaar op wat je kunt zeggen 
‘hoog niveau’. Denk niet dat dit zo-
maar is gegaan, ik heb het niet ca-
deau gekregen. Maar dat is juist de 
uitdaging om de lat zo hoog moge-
lijk te leggen. En door vaak met z’n 
tweeën – mijn broer - hard te lopen 
pep je elkaar op. Mijn broer is 43 
jaar en loopt nog steeds hard.”
Michael heeft zestien marathons 
gelopen, waaronder die van Rot-
terdam, Eindhoven, twee keer van 
Urk naar Zwolle, Leiden, Berlijn en 
Stockholm. Alleen die van New York 
ontbreekt nog op zijn lijstje. Daar-
bij heeft hij niet altijd een eerste 
plaats behaald, maar zat wel bij de 
top. Dit jaar won Michael in februari 
ook nog de lokaal bekende Bosdijk-

Minikamp bij K.V De Vinken
Vinkeveen - Ter afsluiting van het 
seizoen organiseerde Korfbalver-
eniging De Vinken voor de elfde 
keer voor de jongste jeugd een mi-
nikamp. De kinderen bleven over-
nachten in het Vinkennest onder 
toezicht van o.a. coaches en trai-
ners. De pupillen, in de leeftijd van 
6 tot 12 jaar, mochten in hun ei-
gen kantine overnachten. Het the-
ma voor dit minikamp was Jungle. 
Ook de spellen stonden in het teken 
van Jungle.

Vrijdag 14 juni
Het minikamp begon op vrijdag 14 
juni. Bij aankomst werd de kinde-
ren verteld in welke kleedkamer zij 
de nacht zouden gaan doorbren-

gen. Nadat alle plekjes verdeeld 
waren, alle luchtbedden waren op-
gepompt en de laatste ouders ver-
trokken waren, werd met z’n allen 
heerlijke knakworsten op brood ge-
geten. Ook het ijs viel bij iedereen 
goed in de smaak. 

Nou ja slapen, daar werd net als an-
dere jaren weinig gehoor aan gege-
ven. Bij zowel de oudste als de jong-
ste kinderen werd er in de kleed-
kamers nog lekker gekeet en ge-
snoept. Toch was het tegen twee 
uur heerlijk rustig in het Vinkennest.

Zaterdag 15 juni
Iedereen werd om zeven uur uit hun 
magische dromen gehaald. Na de 

ochtendgymnastiek was het tijd om 
te ontbijten. Zoals andere jaren was 
het dit jaar ook weer lekker rustig 
aan het ontbijt; heeft het late slapen 
toch nog voordelen! Na het ontbijt 
gingen de kinderen in groepjes het 
dorp in voor een postenspel, waar-
bij de groepjes langs zoveel moge-
lijk posten moesten lopen zonder 
gepakt te worden.
Helaas viel er regen en was het spel 
eerder klaar dan gepland. Maar in 
de kantine spelletjes met elkaar 
spelen was ook gezellig. Inmiddels 
waren de eerste ouders, die heim-
wee hadden gekregen naar hun 
kinderen, gearriveerd. En zo kwam 
ook aan de elfde zeer geslaagde 
Jungle- achtig Minikamp 2013 he-
laas een einde.

loop in een sterk bezet veld. In 2007 
werd hij gekozen tot Sportman van 
het Jaar in De Ronde Venen.
Michael houdt via een excelbestand 
al zijn wedstrijden bij die hij heeft 
gelopen, inclusief de plaats, de af-
stand, klassering en of daar een 
prijs bij is gewonnen. “Mijn eerste 
prijs bij het hardlopen was overi-
gens een ‘tweede prijs’ en die heb 
ik op mijn veertiende of vijftiende 
jaar gewonnen bij een 2,5 kilome-
terloop in Noordwijkerhout,” herin-

nert Michael zich. Het kost wat in-
spanning om dit uit het geheugen te 
halen. Geen wonder met honderden 
gewonnen prijzen en dat zijn niet al-
tijd bekers, maar ook medailles, een 
bos bloemen of een waardebon die 
door plaatselijke sponsors beschik-
baar worden gesteld. In het dage-
lijks leven is Michael ambtenaar bij 
de gemeente De Ronde Venen waar 
hij de functie bekleedt van project-
leider voor een aantal bouwactivi-
teiten. Hoeveel wedstrijden en prij-

zen Michael nog zal lopen en win-
nen is nu nog niet te zeggen. Maar 
als hij nog een paar jaar zo door-
gaat zal hij zijn broer ongetwijfeld 
een keer inhalen wat het aantal prij-
zen betreft.
Maar dan moet laatstgenoemde wel 
langzamer gaan lopen of stoppen 
want anders lukt dat niet… Kortom, 
het hardlopen zit de familie Woer-
den in het bloed en dat zal nog wel 
even zo blijven zolang dit door de 
(sportieve) aderen stroomt.

* De korting geldt niet op geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 6 maanden, cadeaubonnen en is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Zie actievoorwaarden in de winkel. 

Zijdelwaardplein 75 Uithoorn • Dorpsstraat 35 Mijdrecht

Geldig van 15 t/m 22 juni 2013

korting
20% 
korting
20% 
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Linda van Rossum maakt 
debuut in nationaal team
Regio - Linda van Rossum heeft op 
zondag 9 juni haar debuut gemaakt 
in het nationale estafetteteam voor 
junioren. Tijdens de Gouden Spike 
in Alphen aan den Rijn mocht de 
AKU atlete als startloopster begin-
nen in het 4 x 100 meter team. 
Eind juni wordt door de bondscoach 
sprint de definitieve samenstelling 
gemaakt voor het team dat naar het 
EK voor junioren zal afreizen in Ita-
lië. Linda kende een moeizame sei-
zoensstart, maar laat nu duidelijk 
zien dat haar vorm groeiende is en 
mengt zich nu in de strijd voor een 
van de zes plaatsen in het team. De 
atlete uit Mijdrecht maakte indruk 
met haar goede bocht en liet hier-
mee haar concurrenten ver achter 
zich. Door een miscommunicatie 
tussen Linda en de tweede loopster, 
was de wissel niet optimaal, maar 
Linda kan erg goed terugkijken op 
haar debuut in het Nederlands es-
tafetteteam voor junioren.

Tegenwind
Later op de dag kwam de AKU at-
lete, die gesponsord wordt door In-
tersport DUO, in actie op de 100 en 
200 meter. Door de harde tegen-
wind was het vooraf duidelijk dat er 
geen toptijden verwacht mochten 
worden van de atletes.

Ondanks de harde wind kende Lin-
da een goede race en kon ze heel 
tevreden terugkijken. Zeker omdat 
ze op de 100 meter individueel voor 
haar concurrentes van het 4 x 100 
team eindigde. 

Om daadwerkelijk uitgenodigd te 
worden voor het EK junioren zal 
Linda haar tijd op de sprintnum-
mers de komende weken nog moe-
ten aanscherpen. Komend weekend 
zal Linda starten met de competitie-
ploeg van AKU en eind juni zal zij 
deelnemen aan het NK junioren in 
Eindhoven.

UWTC neemt Mylaps 
officieel in gebruik
Uithoorn - Iedere dinsdagavond 
wordt de clubcompetitie van UWTC 
verreden op sportpark Randhoorn. 
Deze competitie staat niet alleen 
open voor eigen leden, maar ieder-
een die graag een uurtje hard wil 
fietsen is welkom. Inschrijven kan 
vanaf 18.30 uur in de kantine van de 
AKU. Een basislicentie is wel vereist. 
Er wordt gereden in twee categorie-
en, 40 + en 40-. Het plezier in hard 
fietsen staat voorop. Wekelijks groeit 
het aantal deelnemers. Op dinsdag-
avond 25 juni, om 19.00 uur, neemt 
de UWTC wielren het tijdregistra-
tiesysteem Mylaps officieel in ge-
bruik. Met dit systeem zijn massa-
le aankomsten makkelijker in een 
uitslag te zetten d.m.v. een chip op 
de fiets. Daarnaast biedt de tijdsre-
gistratie veel mogelijkheden met de 
trainingen. Met steun van het coö-
peratiefonds van Rabobank Schip-
hol heeft UWTC het Mylaps sy-
steem kunnen aanschaffen. Rij-
ders die niet in het bezit zijn van een 
chip kunnen deze tijdens de club-
wedstrijd huren van de UWTC. Ge-
interesseerden kunnen een kijk-
je komen nemen, zij zijn van harte 
welkom. Meer info op de website:  
www.uwtc.nl/wielren

Jeugdronde Lisse
Zaterdag 15 juni stond de jeugdron-
de van Lisse op het programma van 
een aantal jeugdrijders. In categorie 
2 had Youri Janzing uit Uithoorn de 
pech dat het net heel hard regende. 
Youri heeft de wedstrijd netjes uit-
gereden, maar kan zich nog niet me-
ten met de snelste rennertjes. Bij ca-
tegorie 5 was één renner los van het 
peloton. Lars Klugt uitVolendam won 

dan ook onbedreigd. Eric Looij uit 
Wilnis won de sprint van het pelo-
ton en kon met een mooie 2e plaats 
tevreden naar huis. Bij categorie 7 
reed Menno van Capel uit Noorden 
naar de 33e plaats. 

Ronde van
Ouderkerk aan de Amstel
Zondag 16 juni mochten de nieu-
welingen als eerste van start. De 
weg na start/finish was er één om 
alle gaten en hobbels te ontwijken 
om niet van de fiets te stuiteren. De 
ruim 50 ‘jonge honden’ van 15 en 16 
jaar gingen weer vol van start waar-
door er in de eerste ronde al ren-
ners in de problemen kwamen en 
eraf moesten. Bart de Veer uit Vree-
land moest na de 2e ronde het pelo-
ton laten gaan. Hij had het een poos 
erg moeilijk maar hervond later toch 
weer een lekker ritme. Jeroen van 
Goor uit Wilnis was erop gebrand 
ook deze wedstrijd weer hoog te 
eindigen (na zijn podiumplaatsen in 
Amstelveen en Weesp) en zodoende 
hoog te eindigen in het eindklasse-
ment over de 3 wedstrijden georga-
niseerd door de Amstel uit Amstel-
veen. Een kopgroep van vijf renners 
was weggereden, en Jeroen volg-
de goed in het uitgedunde peloton. 
Helaas brak zijn derailleur af toen er 
nog een ronde of 5 gereden moest 
worden. Een teleurgestelde Jeroen 
zag zijn podiumplaats in het eind-
klassement nu aan zich voorbij gaan. 
Bij de 40- was Henk de Jong uit 
Mijdrecht mee in een beslissende 
ontsnapping en reed sterk naar de 
2e plaats. Ook Dennis Moolhuijsen 
uit Rijsenhout zat er goed bij met 
een 20e plaats.

Zondag fietsen voor 
gehandicapte kinderen
Regio - Komende zondag 23 ju-
ni organiseert Toer en Trimclub “de 
Merel” voor de 31e keer de Lotus-
bloemtoer. De tocht wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met 
de Oudercommissie van het Kin-
derdagcentrum De Lotusbloem uit 
Aalsmeer KDC De Lotusbloem is 
een kinderdagcentrum voor kinde-
ren van 0 tot 18 jaar met een ontwik-
kelingsachterstand of een verstan-
delijke handicap. Kinderen worden 
in dit centrum niet alleen opgevan-
gen maar ook deskundig begeleid. 
De opbrengst van de tocht komt ge-
heel ten goede aan de kinderen van 
de Lotusbloem. Er zullen aangepas-
te fietsen voor worden aangeschaft. 
Ook deze kinderen vinden het ge-
weldig om erop uit te zijn. Het mot-
to zou dus kunnen zijn: fietsen voor 
(aangepaste) fietsen.

Vrije Toertochten
Er kunnen 3 afstanden gefietst wor-
den. 35 km, 70 km en 100 km. Al-
le afstanden zijn zgn. vrije toertoch-
ten wat wil zeggen dat alle routes 
via pijltjes zijn te volgen. Een erg 
ontspannen manier om een tocht 
te fietsen. Voor het geval u een pijl 
mist, krijgt u een duidelijke routebe-
schrijving mee.

Startplaatsen 
Startplaatsen voor alle afstanden 
zijn zowel in Aalsmeer als in Vinke-
veen
In Aalsmeer bij het Kinderdagcen-
trum De Lotusbloem, Apollostraat 
66, Aalsmeer In Vinkeveen bij Eet-
café de Schans, Uitweg 1, Vinke-
veen. Starttijden: 35 km , tussen 8.30 
en 12.00 uur, 70 km: tussen 8.30 en 
11.00 uur, 100 km: tussen 8.30 en 
10.00 uur. De eindcontrole sluit om 
16.00 uur. Racefietsers zijn verplicht 
een valhelm te dragen

Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle 
tochten 5.00 
Bij de Lotusbloem in Aalsmeer krijgt 
u “gratis” koffie en een appelpunt 
met slagroom aangeboden.
U wordt van harte uitgenodigd hier-
voor een royale gift in de fooienpot 
te doneren, welke tezamen met het 
inschrijfgeld ten goede komt aan 
de kinderen van het kinderdagcen-
trum. 

Het is speciaal deze tocht waarvoor 
de leden familie en vrienden en-
thousiast moeten maken om mee 
te doen en de Lotusbloem daardoor 
extra te ondersteunen.

Stratenkorfbaltoernooi Atlantis heel gezellig
Mijdrecht - Zaterdag 15 juni was 
het weer tijd voor het jaarlijks terug-
kerende stratenkorfbaltoernooi bij 
KV Atlantis in Mijdrecht. Ondanks 
dat het er op leek dat het mogelijk 
in het water zou vallen gezien de 
enorme buien ’s ochtends, bleken 

de weergoden de spelers goedge-
zind toen het vanaf 11.00 uur steeds 
mooier weer werd en er aan het eind 
van de dag zelfs weer wat verbrande 
gezichten te zien waren. Alle 9 in-
geschreven teams, opnieuw meer 
dan vorig jaar, waren aanwezig om 

er ook dit jaar weer een sportieve 
en vooral gezellige middag van te 
maken. De teams die aan het toer-
nooi meedoen bestaan uit korfbal-
lers en niet-korfballers wat het voor 
iedereen mogelijk maakt om kennis 
te maken met deze leuke en snelle 

sport. Tijdens het toernooi dat ook 
op veel publiek kon rekenen deden 
er twee teams (“Meneer, kan ik bij u 
bestellen?” en “Drie bier en een fris-
ti graag.”) bestaande uit enthousias-
te ouders aangevuld met een aantal 
jeugdspelers mee. Ondanks de iets 
hogere gemiddelde leeftijd van deze 
teams t.o.v. de meeste andere teams 
mocht dit de pret niet drukken. Er 
zijn tijdens de 8 gespeelde wedstrij-
den meer doelpunten gemaakt dan 
afgelopen jaren, en er werd door 
de teams samen 4 prima overwin-
ningen geboekt. De laatste wed-
strijd speelden de 2 vriendenteams 
in een kraker tegen elkaar die uit-
eindelijk eindigde in een 4-2 over-
winning voor team “Drie bier en een 
Fristi graag”.
Hierdoor behaalde dit team de eind-
strijd om de 3e plek tegen het team 
“de Badmutsen” die ze ook met 4-2 
wisten te winnen na een spannen-
de wedstrijd.

Avondvierdaagse voor de 
kinderen zit er weer op
Mijdrecht – Gelukkig bijna hele-
maal droog, hebben de vele wan-
delaars van de Mijdrechtse avond-
vierdaagse weer de streep gehaald. 
Het was vrijdagavond bij de intocht 
een lange rij van sportievelingen en 
heel, heel veel scholen. Toch gewel-
dig hoeveel ouders en vrijwilligers 

deze wandelweek zich volledig in-
zetten om van de avondvierdaagse 
een succes te maken. En een suc-
ces was het. 

Blije gezichten van de kids die het 
toch maar weer gehaald hadden en 
alweer uitkijken naar volgend jaar.

Slotdag regiocompetitie TVM
Mijdrecht - De Regiocompeti-
tie werd ook dit jaar georganiseerd 
door Piet Zaal van T.V. Nieuwveen. 
Vijfenvijftigplussers van 12 vereni-
gingen uit de regio bestreden elkaar 
op vrijdagochtend 6 x verdeeld over 
2 maanden. Een team van 4 perso-
nen speelt per keer om 8 te beha-
len punten (sets). Het team met de 
meeste setwinst aan het eind van de 
competitie is de poulewinnaar.
Dit jaar waren de weersgoden hen 
niet erg goedgezind, verscheide-
ne partijen zijn onder erbarmelijke 
omstandigheden (regen en storm) 
toch gespeeld. Maar zie: op de fina-
ledag, vrijdag 31 mei, was het stra-
lend weer zodat de prijsuitreiking bij 
TV Mijdrecht een sfeervol einde be-
tekende.

Deze middag was zeer gezellig en 
organisator Piet Zaal reikte de prij-
zen (waaronder prachtige bloeiende 
planten) uit aan de poulewinnaars. 
Twee gitaristen en ook Piet luister-
den de prijsuitreiking op met gezel-
lige muziek uit de sixties en seven-
ties.
Onder het genot van een drankje en 
hapje bleef het nog lang gezellig bij 
TV Mijdrecht.
 
De 1e prijzen gingen naar:
Dames A - Nieuwveen 1  
Dames B - Zegveld 1  
Dames C - Nieuwveen 3  
 
Heren A - De Ronde Vener 1
Heren B - Kockengen 1
Heren C - Noorden 2

Team ‘Périne’ van TV 
Wilnis kampioen
Mijdrecht - Spannend tot het laat-
ste moment, dat was dit jaar de 
competitie  voor de dinsdag Dames 
tennis 3e klasse van TV Wilnis, maar 
het is gelukt. Het team, dat al drie 
jaar gesponsord wordt door Insti-
tuut Périne, Total Skin Improvement 
& Advice  uit Mijdrecht, is gepromo-
veerd naar de 2e klasse.
De competitie telde 7 wedstrijden. 
De eerste competitiedag begon te-
gen Breukelen. Met een 2-2 stand 
was achteraf de ‘toon’ gezet. Breu-
kelen was gedurende de competitie 
weliswaar de koploper, Wilnis volg-
de op de voet. Met in totaal 2 gelij-
ke en 4 gewonnen uitslagen was het 
tot de laatste competitie dag span-
nend. Wilnis stond deze dag slechts 

2 punten achter op Breukelen.  Een 
4-0 stand tegen Abcoude was een 
must. En dat lukte. Extra spannend 
dus hoe Breukelen deze laatste dag 
ging spelen. Het verlossende woord 
kwam vanuit Breukelen zelf, zij na-
men contact met Wilnis op om de 
standen te bespreken. Conclusie, 
gelijke eindstand! Doordat het on-
derlinge resultaat 2-2 was, maar 
TV Wilnis meer sets had gewonnen, 
gingen zij er met de winst vandoor.
De dames werden door Périne van 
Instituut Périne, van harte gefelici-
teerd en veel succes gewenst in de 
2e klasse. Daarnaast ontvingen al-
le dames een cadeaubon voor een 
heerlijke ‘Summer spirit’ rugmassa-
ge.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 21 
juni is er prijsklaverjassen om fraaie 
prijzen voor iedereen in Café de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43. U dient 
om 20.00 uur aanwezig te zijn en ui-
terlijk om 20.15 wordt gestart met 
kaarten. Er zullen viermaal zestien 
giffies gespeeld worden, de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld en 
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag:

1 Pleun Vis  7253 punten 
2 William Maayenburg  6812 punten
3 Frank v.d. Laan  6579 punten
4 Herman v.d. Waa  6468 punten
5 Cees Lof  6447 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Sonja v.d. Waa met 5397 punten.
Data voor het prijsklaverjassen in 
de Merel tot aan de vakantie: 21 ju-
ni en 5 juli. Aanvang van alle avon-
den: 20.00 uur.
Voor meer inlichtingen: tel. 0297-
263562.
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GVM’79 op groot KNGU 
NK in Ahoy Rotterdam
Mijdrecht - Dit weekend werden in 
Ahoy (Rotterdam) alle Nederlandse 
Kampioenschappen van de KNGU 
gehouden. Naast het heren- en da-
mesturnen, wat bij iedereen be-
kend is, waren ook trampoline, rit-
mische gymnastiek, acrogym, rhön-
rad en jazzdance vertegenwoordigd 
in Ahoy. Ook GVM’79 uit Mijdrecht 
was hier vertegenwoordigd met zo-
wel sporters als toeschouwers. Twee 
acrogymteams hadden zich we-
ten te plaatsen voor dit kampioen-
schap en dat is zeer knap te noe-
men voor zo’n ‘kleine’ vereniging. 
Op het NK Acrogym kwamen Mart 
en Fleur ’s morgens in actie. Zij be-
gonnen met hun balansoefening die 
perfect verliep. De handstand, waar 
het hele jaar al problemen mee wa-
ren, stond dit keer als een huis. Ook 
artistiek gezien was het een prachti-
ge oefening. Helaas ging het bij bei-
de gymnasten met de salto v.o. tot 
knielstand mis. De tempo-oefening 
die ze daarna moesten laten zien 
begon ook zeer sterk met een ho-
ge salto achterover, ook de ande-
re partnerelementen verliepen vlek-
kenloos. Maar ook in deze oefening 

was het de salto v.o. die ze de das 
om deed. De concurrentie maakte 
minder fouten en Mart en Fleur ein-
digden met 49,850pnt op de 4e plek. 
Een prachtig resultaat van een sei-
zoen lang hard werken! In de mid-
dag kwamen Mariska, Vynia en Lau-
ra de vloer op. Zij hadden zich als 
7e geplaatst voor dit NK, maar de 
concurrentie lag dicht bij elkaar, dus 
ook zeker uitzicht op een podium-
plek. De balansoefening was spe-
ciaal voor dit NK aangepast en met 
goed resultaat. De elementen ston-
den als een huis, choreografie was 
mooi en strak uitgevoerd de welver-
diende 25,750pnt verschenen op het 
scorebord. De dames hadden een 
hoge score voor hun tempo-oefe-
ning nodig om zich met de besten 
te kunnen meten.
Na de eerste 2 dubbele salto wa-
ren zij goed op weg. Helaas ook in 
deze oefening was het de salto v.o. 
waar het misging. De oefening werd 
goed afgemaakt, maar daarna ook 
de klap dat het deze dag niet hún 
dag was geweest. Uiteindelijk wer-
den de dames 9e van heel Neder-
land!

Hockeyers van HVM JE4 
grijpen net naast hoofdprijs
Mijdrecht - De hockeyers van HVM 
E4 deden op de laatste dag van het 
hockeyseizoen mee met het Vol-
vo Bangarage-toernooi op de eigen 
velden van HVM. Dit toernooi moest 
de kroon op het werk van een ge-
weldig seizoen worden. Na een aar-
zelend begin van het seizoen in de 
1e klasse bleken de jongens na de 
winterstop opeens de juiste vorm 
gevonden te hebben. Er werd hard 
getraind en de puzzelstukjes vie-
len op de juiste plek. Door goed 
hockey in combinatie met een ge-
weldige sfeer en saamhorigheid in 
het team werd de ene na de ande-
re tegenstander verslagen – hoe-
wel er tussendoor ook af en toe een 
puntje werd verloren. De competi-
tie werd afgesloten met een keuri-
ge gedeelde 3e plek. De stijgende 
lijn in de competitie werd voortgezet 
op het toernooi in Amstelveen van 
vorige week, waar de E4 uiteindelijk 
tweede werd na een hele spannen-

de finale. Helaas waren de mannen 
van HVM ondanks het thuisvoor-
deel – zoals altijd stond het langs 
de lijn weer bomvol met enthousi-
aste ouders, vrienden en familiele-
den - net niet in staat om op de laat-
ste dag van het seizoen de eerste 
prijs mee naar huis te nemen. De E4 
heeft hard gestreden en tot en met 
de laatste wedstrijd gevochten voor 
wat ze waard waren, maar het bleek 
net niet genoeg. De tegenstanders 
waren dit keer net iets te goed. Ge-
lukkig vergoedde de leuke dag op 
dit zeer geslaagde toernooi veel. De 
jongens van de E4 hebben dit sei-
zoen echter wel laten zien dat het 
met de hockeytoekomst van HVM 
wel snor zit en ze hebben hun ou-
ders en coach bijzonder trots ge-
maakt: klasse gedaan mannen! Nu 
genieten van de zomerstop en in het 
volgende seizoen gaan jullie er met 
het hele team weer tegenaan! 
Foto: sportinbeeld.com

Examens judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is in de 
dojo van Judoschool Blaauw het 
tweede en laatse judo-examen van 
dit seizoen afgenomen. Deze week 
hebben 82 leerlingen examen ge-
daan. Er werd begonnen met het 
uitvoeren van diverse valtechnieken 
zoals judorol, zijwaartse val, achter-
waartse val, gestutte val en achter-
waartse val over een bokje.
Hierna lieten de judoka’s uitgebreid 
zien wat zij het afgelopen seizoen 
geleerd hadden aan beenworpen, 

schouder, armworpen, sutemi’s en 
overnames.
Ook op de grond moest het nodige 
gedemonstreerd worden zoals arm-
klemmen, verwurgingen, houdgre-
pen en bevrijdingen uit houdgre-
pen. De voorzitter van de examen-
commissie, bestaande uit David Sie-
beler, Ronald Oussoren, Thomas van 
Emden en Edwin Blaauw, heeft een 
ieder persoonlijk toegesproken en 
de uitslagen bekendgemaakt.
De volgende leden van Judoschool 

Blaauw konden tevreden huis-
waarts keren.
Gele slip, 6e Kyu
Alex aan de Stegge, Alexandros 
Tsamitros, Casper de Groot, Darwin 
Roelofs, Dex Boon, Fahd Farah, Indy 
Burggraaf, Ivo Lucas, Jolien Lucas, 
Kim Mulder, Mathieu Antonis, Mecx 
Burg, Mike van der Linden, Raphael 
Kuylenburg, Reinier Ruizendaal, 
Stijn de Groot, Stijn Ende
Gele band, 5e Kyu
Amber Verkerk, Django van Liempd, 

Jens van der Weijden, Joey De 
Hondt, Kevin van Wijk, Levi van 
Liempd, Maria van Heijningen, My-
lan Koppen, Niels Koenders, Paul 
Schut, Rami el Fattahi, Tijn Haarman
Oranje slip, 5e Kyu
Aiden Vermeulen, Berend Meijles, 
Chiara van den Berg, Claudia van 
der Pol, Elysa Kikken, Ilyas Farah, 
Jordy Brands, Mylene Kaandorp, 
Niels van de Vall, Odette van Dijk, 
Ruben Duijn, Tijs van der Veer, Tom 
Storm, Tom van den Haak
Oranje band, 4e Kyu
Bram Koenders, David Fluks, Disney 
Harte, Dylan Koeleman, Iris Koster, 
Luca van Paassen, Rosa van den 
Assem, Shmuli Buys, Thijmen Hooij-
man, Timo Droog

Groene slip, 4e Kyu
Bjorn Lemmens, Brian Scheers, Cal-
vin Kikken, Erik Meijles, Erik Oomen, 
Ginelo Kooijman, Kevin Westerman, 
Lisa Zurcher, Luuk Haarman, Quinty 
Kwak, Sander Ten Veldhuis
Groene band, 3e Kyu
Flip van Walraven, Jesse Versteeg, 
Lina Kruijswijk, Simon Duijn
Blauwe slip, 3e Kyu
Erlend Keune, Jouke van Westre-
nen, Martijn ten Veldhuis, Mike The-
ijssen, Thomas Bleijswijk
Blauwe band, 2e Kyu
Alexander van Alphen, Andre van 
den Bosch, Jasper Paul, Jesse Goos-
sens, Joel ten Barge, Martijn Koen-
ders, Rutger Hofman, Tom Westra
Bruine slip, 2e Kyu
Hidde Goossens

Team van Argon zondag 1 neemt 
afscheid met de KNVB beker
Mijdrecht - De landelijke beker-
finale tussen Argon en De Tref-
fers was er weer een in de historie 
van Argon, waar je bij moet zijn ge-
weest. De gasten uit Groesbeek, dit 
seizoen keurig derde in de zondag-
se Topklasse, waren vooraf toch de 
favoriet, maar een tot in elke spier-
vezel gefocust team van Argon 
bleek in staat, om goed tegenspel te 
bieden. Daarbij gesteund door een 
vroege treffer, want de eerste aanval 
van importantie leverde in de derde 
minuut al de voorsprong op. Hous-
sain el Zeryouh ontsnapte over links 
en liet een gevoelvolle voorzet ver-
trekken, die door Patrick Lokken van 
dichtbij op het lichaam van de doel-
man werd gemikt. Op de grond lig-
gend slaagde de spits er echter in, 
de bal toch nog op het hoofd te ne-
men en zo doelman Peters toch te 
passeren voor de 1-0.. Tien minuten 
voor het rustsignaal waren er kort 
achtereen twee mogelijkheden voor 
Argon, maar Patrick Lokken kon net 
niet profiteren van een misverstand 
tussen verdediger Zuidwijk en doel-
man Peters, terwijl de doelman in de 
volgende minuut alert reageerde op 
een inzet van Houssain el Zeryouh 
en het schot wist te keren. 

Scheidsrechterbal
Met de klok al op 45 minuten leek 
Argon dus met een voorsprong de 
kleedkamer op te kunnen zoeken, 
maar de realiteit bleek anders. Na 
een hoekschop kwam de bal tegen 
de arm van Rob Overvliet en dat ge-
beurde op een manier, die niemand 
verbaasd deed opkijken dat het fluit-
je klonk en de bal op de stip werd 
gedeponeerd. Verbeek hield zijn ze-
nuwen in bedwang en slaagde er in, 
de gelijkmaker op het bord te zet-
ten, 1-1. En het werd nog erger, toen 
een gevaarlijke aanval van Dion 
Gerritsen af werd gefloten, omdat er 
een tweede bal op het veld beland-
de, die door een Groesbeekse ver-
dediger tegen de speelbal werd ge-
schoten. De scheidsrechtersbal, die 
gegeven werd, was reglementair 

correct, het gedrag van De Treffers 
bij deze actie viel niet in die catego-
rie. Uit de scheidsrechtersbal werd 
de bal ver op het Mijdrechtse deel 
van het speelveld geplaatst en ook 
direct werd er druk gezet op de man 
in balbezit. Mede daardoor kwam 
de bal voor de voeten van Verbeek, 
die ditmaal van ruim 35 meter uit-
haalde en de bal gedragen door de 
wind over de geslagen Noah Zuid-
wijk net onder de lat zag verdwijnen 
voor de 1-2 ruststand.

Juichen
Omdat Argon in de eerste helft ei-
genlijk de gehele 45 minuten goed 
overeind was gebleven, kwam de 
ploeg zeker niet geslagen de kleed-
kamer weer uit en net als in de eer-
ste helft konden de blauw-witten na 
3 minuten spelen juichen. En we-
derom was het Patrick Lokken, die 
voor de vreugde zorgde, ditmaal 
kopte hij de bal uit een corner van 
Dion Gerritsen prima langs de doel-
man en de verdedigers op de doel-
lijn voor de 2-2. De strijd kon weer 
opnieuw beginnen en weer hield de 
Mijdrechtse defensie de zaken goed 
onder controle. Slechts bij een ac-

tie van middenvelder Echargui stok-
te de adem, maar de bal ging voor-
langs zonder door een aanvaller be-
roerd te kunnen worden. Na 70 mi-
nuten spelen probeerde Lorenzo 
Lassooij het voordeel uit de harde 
wind te halen, maar doelman Peters 
slaagde er in, het schot van ruim 30 
meter net onder de lat weg te tikken 
voor een hoekschop. 

In de laatste tien minuten waren er 
nog diverse opwindende momenten 
te zien, maar de stand bleef 2-2. en 
moest er dus verlengd worden.
In de eerste verlenging kwam Ar-
gon (wederom in de derde minuut) 
tot een gevaarvolle aanval na een 
steekpass van Jorn van Lunteren op 
Patrick Lokken, maar de inzet die 
volgde ontbeerde de noodzakelij-
ke snelheid, waardoor Peters red-
ding kon brengen. Ook in deze 15 
minuten bleek De Treffers geen ge-
bruik te willen maken van het wind-
voordeel, van afstand werd er niets 
ondernomen om het Noah Zuidwijk 
moeilijk te maken. Slechts een vrije 
trap noopte hem tot een redding, 
een cornerbal was het gevolg.
In de tweede helft van de verlen-

ging kwam er wel een doelpunt en 
niet verbazend was het weer in de 
derde speelminuut. Samir Jebbar 
werd door Jorn van Lunteren alleen 
voor de doelman gezet, die de inzet 
van de frêle spits in eerste instan-
tie wist te blokkeren. De rebound 
van de voet van Jorn van Lunteren 
was mogelijk niet al te zuiver, maar 
via de verdedigende voet van Pep-
pinck huppelde het leer toch over 
de lijn tussen de palen en dus had 
Argon weer de voorsprong te pak-
ken, 3-2. Na nog 2 extra minuten 
besloot scheidsrechter Bronsvoort 
dat het mooi genoeg was en volg-
de de ontlading, het ultieme doel 
van de groep was bereikt: de lan-
delijke beker was binnen. Stoppen 
met een beker, een landelijke nog 
wel, dat mag met recht stoppen op 
een hoogtepunt genoemd worden. 
Het zij hen gegund, het Mijdrechtse 
sprookje in inmiddels toe gekomen 
aan de afsluitende pagina. Maar in 
ieder geval kwam datgene, wat de-
ze middag te zien was, het dichtst 
in de buurt van een Happy End voor 
zover dat onder de omstandigheden 
van dit seizoen mogelijk was. 
Foto: sportinbeeld.com

HVM meisjes E4 sluiten seizoen sportief af
Mijdrecht - Op zaterdag 15 juni hebben 
de meiden van HVM ME4 het seizoen, 
met het Volvo Bangarage toernooi 2013, 
op een sportieve wijze afgesloten. Het 
toernooi startte met droog weer maar hal-
verwege zorgde een flinke regenbui voor 
wat vertraging. Door het aanpassen van 
het wedstrijdrooster wist de wedstrijdlei-
ding het toernooi goed langs de regen 
te loodsen. Het succesvolle toernooi ein-
digde daardoor nog met een welverdiend 
zonnetje. Het ME4 team heeft zich dit jaar 
enorm ontwikkeld en is gaandeweg het 
seizoen een hechte club geworden met 
ieder zijn eigen plek in het veld. Norah, 
Maartje, Joelle en Ella stonden meestal in 
de aanval of het middenveld. 
Saar, Resy, Bastienne en Yelana vormden 
meestal de verdediging of het midden-
veld. De dank van HVM gaat uit naar de 
coach Miranda en haar assistentes Mare 
en Sanne, die de meiden ieder weekend 
op een professionele wijze hebben bege-
leid. Jeroen, hartelijk dank voor het fluiten 
van bijna alle wedstrijden. Meiden, HVM 
wenst jullie allemaal een hele fijne vakan-
tie toe. Geniet ervan en tot ziens ! 
Foto: sportinbeeld.com

Plassentoernooi Jeugd bij VLTV
Vinkeveen - Voor de jeugd ten-
nisliefhebbers uit De Ronde Venen 
en omstreken is het nog maar een 
maand wachten tot het Plassentoer-
nooi Jeugd JRT* bij de VLTV in Vin-
keveen begint. Het Plassentoernooi 
Jeugd dat van 13 t/m 19 juli wordt 
gehouden met de finale op vrijdag, 
is elke zomer een grote happening 
in Vinkeveen. 
Verdeeld over acht smashcourt ba-
nen zullen de deelnemers voor het 
kampioenschap strijden in 5 cate-
gorieën: Jongensenkel, Meisjesen-
kel, Jongensdubbel, Meisjesdubbel 
en Gemengd dubbel. 
Net als vorig jaar zal er ook een ca-
tegorie t/m 8 jaar gespeeld worden 
voor de jongste kinderen. Tevens is 

het jeugdranglijsttoernooi in de ca-
tegorieën t/m 12 en t/m 14 jaar (zo-
wel enkel als dubbel) gehandhaafd! 
Daarnaast zijn er ook de categorie-
en t/m 10 en t/m 17 jaar. Het toer-
nooi is een sportieve week waar-
bij met name gezelligheid en ple-
zier centraal staan. De activitei-
tencommissie heeft haar best ge-
daan om het succes van vorig jaar 
te overtreffen. Er zullen vele diver-
se activiteiten door de week heen 
georganiseerd worden. Dus jon-
gens en meisjes uit De Ronde Ve-
nen en omstreken, schrijf jullie in op  
www.vltv.nl, of via www.toernooi.nl 
want het belooft een fantastische 
week te worden! De inschrijving 
sluit op 5 juli, dus doe het snel!



Straattheaterfestival De Ronde Venen 
weer een geweldig succes
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