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DEZE WEEK:

 SOS

 Meester Jaap Blenk 
gaat met pensioen

 WK etalagewedstrijd 
 in Wilnis

 Dirk van der Vliet 
draagt ereteken De 
Vinken

 Avondvierdaagse lopen 
met getransplanteerde 
organen

 Nieuwe haring voor 
bewoners Veenstaeten

KORT NIEUWS:

Verloren
Mijdrecht - “Het is een na-
tuurlijk ‘long shot’, maar er zijn 
eerlijke vinders. Wij zijn geld 
van mijn dochter verloren in 
Mijdrecht. Afgelopen vrijdag-
ochtend (tijdens boodschap-
pen) of zaterdagochtend (tij-
dens straattheater). Ik kwam 
er zaterdagmiddag laat ach-
ter. Het geld zit in een witte en-
veloppe met daarop de naam 
Tezz geschreven met blauwe 
pen. Het zou toch erg fi jn zijn 
als het geld terug komt”. Bent 
u de eerlijke vinder? Bel: 06-
51041414

ADVERTEREN?
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IJzersterk in
schadeherstelwerk

De Utrechtse 
forten 
bruisen!

N201 bij Loenersloot twee 
weken afgesloten
Regio - Rijkswaterstaat en de Pro-
vincie Utrecht beginnen 24 juni a.s. 
met werkzaamheden aan de Loe-
nerslootsebrug en de provinciale 
weg N201. De oude brug (foto. Ref. 
RWS) wordt dan vervangen door 
een nieuwe. Voor dit werk wordt 
de weg vanaf dinsdag 24 juni 21.00 
uur tot maandag 7 juli 06.00 uur bij-
na twee weken afgesloten voor alle 
autoverkeer tussen de Rijksstraat-
weg (Baambrugge) en de N402 
(Kerklaan/Loenen). Weggebruikers 
worden zoveel mogelijk omgeleid. 
Loenersloot, Baambrugge en om-

geving blijven bereikbaar via lokale 
omleidingsroutes. Deze staan aan-
gegeven met de bekende gele bor-
den. Wie vanuit De Ronde Venen 
richting Hilversum vice versa moet 
doet dat het beste via Breukelen 
en Loenen (N402). Voor fi etsers en 
voetgangers is de brug alleen in het 
weekend van 27 tot 30 juni afgeslo-
ten als Rijkswaterstaat de brug ver-
vangt. Rijkswaterstaat vervangt de 
oude Loenerslootsebrug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal door een 
hogere inclusief het deel over de 
spoorlijn Amsterdam-Utrecht. (Dat 

stuk is in aanbouw bij de kruising 
van de N201/A2 in Vinkeveen, naast 
de op/afrit naar/van de A2). Gelijk-
tijdig vernieuwt de Provincie Utrecht 
het fi etspad langs de N201 bij de 
brug. Er komt één fi etspad voor bei-
de richtingen aan de zuidkant van 
de weg. Dus aan de kant van de be-
bouwing van Loenersloot. Om de 
periode van hinder zo veel moge-
lijk te beperken, voeren Rijkswater-
staat en de Provincie het werk tege-
lijkertijd uit. 

(Vervolg elders in deze krant)

Nieuw: TIP & TOP in Vinkeveen
Vinkeveen - Nadat er jarenlang 
weinig of niets aan toeristische pro-
motie van Vinkeveen en omstreken 
was gedaan, is daar nu eindelijk 
verandering in gekomen. Provincie, 
gemeente en locale ondernemers 
zijn het eens geworden over plan-
nen en de uitvoering daarvan om 
De Ronde Venen in het algemeen 
en het watersportgebied Vinkeveen 
meer bekendheid te geven. Bewo-
ners, maar ook dagjesmensen, va-
kantiegangers en andere toeristen 
kunnen nu bij Vinkeveen Haven aan 
de Herenweg 144 in de breedste zin 

van het woord toeristische informa-
tie inwinnen. Op het terrein is wat 
men kan noemen een voortzetting 
van een VVV-kantoor gerealiseerd. 
Dat heet nu Toeristisch Informatie-
punt (TIP). Daarnaast is er een ge-
zellig pannenkoekenrestaurant en 
blijft het tevens een jachthaven en is 
ook de Zeilschool nog steeds actief. 
Maar er is meer. Vrijdag 13 juni jl. 
werd hier tevens een nieuw Toeris-
tisch Overstappunt (TOP) in gebruik 
genomen: TOP Vinkeveense Plas-
sen. Gedeputeerde Ralph de Vries 
van de provincie Utrecht verrichtte 

samen met wethouder Anco Gold-
hoorn van de gemeente De Ronde 
Venen, Jaap Verkroost (wethouder 
Welzijn Stichtse Vecht en lid Pro-
vinciale Gebiedscommissie Utrecht-
West) en ondernemer Koen Bolt 
van Vinkeveen Haven na een korte 
voordracht en uiteenzetting de ope-
ningshandeling. Dit gebeurde onder 
het toeziend oog van politieke ver-
tegenwoordigers uit De Ronde Ve-
nen, lokale ondernemers, vertegen-
woordigers van de toeristische sec-
tor en verdere belangstellenden. 
(Vervolg elders in deze krant)

Verkeersinfarct op 
omgelegde N201
Hoezo goede bereikbaarheid 
met omlegging?
Regio - Het was weer prijs afge-
lopen woensdagavond tijdens de 
spitsuren. Vanaf rond vijf uur stond 
het verkeer vast op de A9 en de 
A2. Zelfs de A4 moest het ontgel-
den. In dat soort situaties blijkt ook 
de N201 volledig vast te lopen, ze-
ker vanuit de richting Aalsmeer naar 
De Ronde Venen. Eerder maakten 
weggebruikers dat al mee tijdens 
de spits op woensdag 30 april jl. In 
en rond Uithoorn stond het verkeer 
toen muurvast. “Maar het aquaduct 
en de tunnel onder de busbaan wa-
ren toen nog niet open; zodra dat 
wel het geval is zijn de problemen 
voorbij”, riep toen een woordvoer-
der van de Provincie, iets waar de 
toenmalige wethouder Levenbach 
van de gemeente Uithoorn zich 
graag bij aansloot. Een beetje voor-
barig, want nu is alles wél open en 
woensdagavond was het niette-
min ‘stilstaand verkeer’ op de nieu-
we N201 en bij het aquaduct. Inwo-
ners uit Mijdrecht die op de N201 
bij Uithoorn als ‘doorgaand verkeer’ 
worden gekenschetst, liepen van-
uit de richting Aalsmeer ter hoog-
te van de Zijdelweg vast in de fuik. 
Juist daar waar de vierbaansweg 
overgaat in een met twee rijstro-
ken. “Het was mondjesmaat invoe-

gen en alles stond stil voor de ver-
keerslichten bij de Amsterdamse-
weg. Verderop stond het ook stil in 
het aquaduct. Later bleek dat het tot 
voorbij Mijdrecht een fi le was”, zo 
vertelt een inwoonster uit Hofl and-
Noord die haar werkkring heeft in 
Amsterdam-Zuidwest. “Ik kies er 
juist voor om via de A9, de Fokker-
weg bij Schiphol-Oost en de Water-
wolftunnel naar huis te rijden. Dat is 
voor mij minder om dan via de A2. 
Bovendien is het op die rijksweg 
erg druk. Dan denk je dat je kunt 
doorrijden, nou mooi niet. Ik heb dit 
al vaker meegemaakt. Bij Uithoorn 
loop je vast ter hoogte van de Zij-
delweg en de Europarei want daar 
moet het verkeer invoegen van twee 
rijstroken naar een. Het schiet zoals 
het nu gaat niet op. En op de N196 
stond het verkeer vanuit Aalsmeer 
ook stil. Daar hadden ze al gemerkt 
dat je de N201 niet eens kon oprij-
den. Langs die kant bood daarom 
ook geen soelaas. Ik heb er van-
af mijn werk anderhalf uur over 
gedaan om naar Mijdrecht te ko-
men. Te dol voor woorden.” Aldus 
de Mijdrechtse die en passant van-
uit haar auto bijgaande foto maakte 
van de situatie. 
(Vervolg elders in deze krant)

Joop en Tiny Blei 65 jaar 
getrouwd
Bij Joop zijn vertrek naar Neder-
lands-Indië ontmoetten ze elkaar 
door toedoen van haar broer. Als 
ze nu aan Tiny zouden vragen “Weet 
je nog wanneer je de eerste zoen 
kreeg?” zou ze prompt antwoorden 
op 7 november 1945 ‘s morgens om 
6 uur op het station in Utrecht. Joop 
sprong uit de trein die al begon te 
rijden en kon er nog net weer op 
springen onder gejoel van de ove-
rige militairen. Ze hebben elkaar 
trouw 3 jaar geschreven tot 3 Juli 
1948, toen kwamen ze weer thuis. 
Bij terugkeer ging Tiny rechtstreeks 
van kantoor, ze werkte bij O.V.N. 
(ons vrije Nederland) als boekhoud-
ster, met de bus naar Breukelen om 
hem te begroeten. De eerste woor-
den die ze hoorde van Joop een-
maal weer terug in Holland waren 
“Wat ben jij klein”. Daar kon ze het 

mee doen. Afi jn verliefd, verloofd, 
getrouwd en dat nu al 65 jaar. Zij 
kregen 5 kinderen 10 kleinkinderen, 
waarvan helaas er 2 van zijn over-
leden vlak na hun geboorte, en 5 
achterkleinkinderen. Dus een druk-
te van belang. Tiny heeft lang bij de 
Zonnebloem en Terminale thuiszorg 
als vrijwilligster gewerkt. Samen 
hebben ze veel aan sport gedaan 
o.a. athletiek gym en als laatste vol-
leybal, waar Joop bij verschillende 
verenigingen trainer was. Ze wa-
ren ook allebei scheidsrechter, daar 
moesten ze overal voor naar toe. Ze 
zijn nu nog druk, Joop zit op man-
nenkoor Immanuel en Tiny zit bij de 
Bron op fi tness en hoopt er tot haar 
90ste jaar op te blijven. Om te vieren 
dat Joop en Tiny 65 jaar getrouwd 
zijn, zijn wij met de hele familie ge-
zellig uit eten geweest.

Mijdrecht – Aanstaande zaterdag 
21 juni vindt voor de 29ste keer de 
Taptoe Mijdrecht plaats. Ook dit jaar 
weer een aantrekkelijk program-
ma dat om 14:00 uur begint op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. De toe-
gang is gratis. Omstreeks 13:15 uur 
vertrekken de deelnemende bands 
vanaf clubgebouw De Notenkra-
ker van gastheer VIOS. De straat-
parade begint aan de Windmolen 
en voert via diverse straten naar het 
taptoeterrein in het dorpscentrum 
van Mijdrecht. Daar is dan om 13:30 
uur het voorprogramma al begon-
nen met een optreden van dweilor-
kest Dorst. De volgende bands ver-
lenen hun medewerking: Drumfan-
fare Beatrix uit Dongen met ‘TV-

tunes 4ever (with an orange twist)’, 
Drum- en Showband Dice Mu-
sica ‘83 uit Ter Aar met zijn ‘Top-
pers Show 2014’, Damiate Band uit 
Haarlem met zijn ‘Dance Mix Show’, 
Show- & Marchingband VIOS uit 
Mijdrecht met ‘CSI – The Lost Girl’, 
Drumfanfare Exempel uit Empel met 
‘Love is all’ en VIOS majoretteteams 
en duo Sanne en Melissa. De taptoe 
wordt omstreeks 15:45 uur traditio-
neel afgesloten met het spelen van 
een gezamenlijk koraal, het signaal 
‘Taptoe Infanterie’ door Max van 
Vliet en het ‘Wilhelmus’. De Taptoe 
Mijdrecht is een productie van mu-
ziekvereniging VIOS uit Mijdrecht 
en mede mogelijk door subsidie van 
gemeente De Ronde Venen.

Zaterdag Taptoe Mijdrecht

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698



Vervolg van de voorpagina.

Eigenlijk bestond de openingshan-
deling uit drie delen. Ten eerste 
het openen van het TIP op het ter-
rein met het opstarten van het pro-
gramma aan toeristisch mogelijk-
heden in de gemeente op een TV-
scherm door wethouder Anco Gold-
hoorn; vervolgens het onthullen van 
een informatiepaneel van het TOP 
bij een daartoe ingerichte locatie 
op het Kloosterplein met het ken-
merkende symbool van het TOP, te 
weten een helder groen geschilder-
de stalen grashalm. Dat deed het 
driemanschap Verkroost, De Vries 
en Goldhoorn. En tot slot het pre-
senteren van een TIZ, dat staat voor 
de Toeristische Informatie Zuil, bin-
nen in het pannenkoekenrestaurant. 
Daaraan gaf Ab Haveman van Advi-
sor samen met Rogier Fernhout de 
nodige uitleg. Zij hebben de TIZ en 
het digitale programma ervoor ont-
wikkeld. De TIZ bevat brede digita-
le informatie over allerlei recreatie-
ve, culinaire en toeristische activi-
teiten en (watersport)mogelijkhe-
den dat er in De Ronde Venen wor-
den aangeboden. Ze kunnen wor-
den opgezocht via het touchscreen 
waarmee de zuil is uitgerust. Door 
zoekwoorden in te toetsen kan men 

antwoorden op zijn/haar wensen 
krijgen. Zelfs kan men die informa-
tie naar het eigen e-mail adres stu-
ren. De bedoeling is dat deze infor-
matiezuilen op plaatsen in de woon-
kernen komen te staan waar door-
gaans veel mensen zijn. Bijvoor-
beeld in winkelcentra, bij jachtha-
vens en sluizen, eetgelegenheden, 
in het gemeenthuis, etc. Inmiddels 
zijn er al vier TIZ’en geplaatst. Een 
daarvan staat in het pannenkoe-
kenrestaurant. De TIZ wordt gele-
verd door Share Visuals van Rogier 
Fernhout. De software voor de digi-
tale informatie werd gebouwd door 
Advisor in Mijdrecht. Aanvulling op 
het programma met nieuwe onder-
nemers is mogelijk. Tegelijk met het 
TOP kan tevens het Toeristische In-
formatiepunt Vinkeveen Haven door 
belangstellende passanten en recre-
anten worden geraadpleegd. Met de 
opening van het TOP in Vinkeveen 
wordt het netwerk van de TOP’s in 
de provincies Utrecht, Zuid-Holland 
en Noord-Brabant verder uitge-
breid naar 38, waarvan 6 in Utrecht-
West. Inmiddels is ook gestart met 
de voorbereidingen voor een nieuwe 
TOP in Utrecht-West op het recrea-
tieterrein Salmsteke bij Lopik. De re-
alisering van het ‘TOP Vinkeveense 
Plassen’ is een voortvloeisel van de 

opgave uit het Gebiedsprogramma 
Utrecht-West 2012-2015 om te ko-
men tot vijf à zeven TOP’s.

Startpunt voor recreanten
Een TOP is een startpunt waar re-
creanten hun auto kunnen parke-
ren om van daaruit heerlijk te fietsen 
of te wandelen. Een TOP is goed be-
reikbaar per auto, beschikt over vol-
doende parkeergelegenheid en er 
is horeca in de buurt. De fiets- en 
wandelroutes die bij een TOP star-
ten, laten de recreant kennismaken 
met de mooiste plekjes in de regio. 
De TOP’s zijn te herkennen aan de 
markante stalen groene grashalm 
van 5,5 meter hoog. Het TOP in Vin-
keveen biedt naast informatie over 
wandel- en fietsroutes in het ge-
bied ook extra informatie aan over 
de vaarroutes van de Vinkeveense 
Plassen. Het TIP en TOP, maar ook 
de TIZ, is tot stand gekomen dankzij 
financiële bijdragen van de provincie 
Utrecht, het Europees Landbouw-
fonds voor Plattelandsontwikkeling, 
de gemeente De Ronde Venen, de 
eigen bijdrage van Vinkeveen Haven 
en bedrijven. De Stichting TOP Rou-
tenetwerken is projectleider voor de 
TOP’s. Voor meer informatie over al-
le TOP’s kunt u terecht op www.top-
routenetwerk.nl.
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N201 bij Loenersloot 
twee weken afgesloten

Vervolg van de voorpagina.

Zodoende is er op de N201 maar 
één periode van bijna twee aan-
eengesloten weken verkeershin-
der. Van vrijdag 27 juni 20.00 uur 
tot maandag 30 juni 06.00 uur 
vervangt Rijkswaterstaat de Loe-
nerslootsebrug. De brug en weg 
zijn dan afgesloten voor alle ver-
keer, tussen de op- en afritten 
A2 en de N402. Fietsers kunnen 
het kanaal over via de veerpont 
bij Breukelen. Tijdens het wisse-
len van de brug is er tevens geen 
treinverkeer mogelijk op de direc-
te spoorverbinding tussen Am-
sterdam en Utrecht. Ook is het 
scheepvaartverkeer op het Am-
sterdam-Rijnkanaal wordt twee 
keer enkele uren gestremd. In het 
weekend van de brugwissel wordt 
dag en nacht doorgewerkt. Tij-
dens de rest van de werkperiode 
wordt ook (beperkt) in de avond 
en nacht gewerkt waarbij geluids-
overlast niet helemaal te voorko-
men is. Bij de Punt van Nigtevecht 
wordt de samenbouw van de nieu-
we Loenerslootsebrug ujitgevoerd. 
Rijkswaterstaat vaart de construc-

tie op 28 juni in één keer naar de 
plek van de huidige brug. Hoewel 
Rijkswaterstaat er alles aan doet 
om overlast op de Punt te voorko-
men, is enige hinder helaas onver-
mijdelijk. Op 4 juli zijn alle werk-
zaamheden op De Punt afgerond.

Kijken naar de brugwissel
Het uit- en invaren van de oude en 
nieuwe Loenerslootsebrug is een 
bijzondere gebeurtenis. Rijkswa-
terstaat richt op zaterdag 28 ju-
ni op de Oostkanaaldijk van 14.00 
tot 24.00 uur een speciale kijklo-
catie in. In de directe omgeving is 
geen parkeergelegenheid, daar-
om is het advies zoveel mogelijk 
met de fiets te komen. Houd ge-
noemde website in de gaten voor 
meer informatie: www.rijkswa-
terstaat.nl/kargo/loenerslootse-
brug.De vernieuwing van de Loe-
nerslootsebrug is onderdeel van 
het project KARGO (Kunstwerken 
Amsterdam-Rijnkanaal Groot On-
derhoud). Binnen dit project re-
noveert Rijkswaterstaat acht sta-
len bruggen. Kijk voor meer infor-
matie op www.rijkswaterstaat.nl/
kargo

Hoogtepunten Chazz:
De tuin, Lils Mackintosch 
en Anke Angel
Regio - De tuin zelf is al zeer de 
moeite waard. En dan de ontspan-
nen sfeer en de leuke zitjes op 
het terras, aan het water en in het 
gras. Swingende muziek en heerlijk 
eten en drinken. Gewoon een lek-
ker laagdrempelige festijn. Van ‘s 
middags tot ’s avonds laat is Chazz 
(Charity Jazz) de moeite meer dan 
waard. Er zijn optredens van Gin-
ger, drie charmante zangeressen 
met een swingend programma van 
jump & jive, rythm & blues en jazz 
originals uit de jaren 40 en 50. En 
dan is er Jazz- en blueszangeres 
Lils Mackintosch, winnares van een 
Edison met een warme doorleefde 
stem, een sfeermaker van de boven-
ste plank. Ze trad op allerlei podia 
op in diverse stijlen, met jazz, maar 
ook met hardrock en in musicals. 
Bij Chazz zingt ze jazznummers en 
de blues, begeleid door onder an-
dere Clous van Mechelen en een 
enkel nummer samen met Colette 
Wickenhagen. Bovendien geeft ze 
een masterclass aan getalenteerde 
jonge mensen. Dit optreden is aan 
het eind van de middag, vanaf 17.00 
uur, met ongetwijfeld diverse muzi-
kale verrassingen. Een ander hoog-
tepunt is Anke Angel, een flamboy-

ante boogiewoogie pianiste met 
een fenomenale stem. Ze geeft een 
show weg en weet vanaf het eerste 
moment te boeien. Zij is er met haar 
eigen combo ’s avonds vanaf 20.00 
uur. Chazz vindt plaats op zaterdag 
21 juni, op Stroomzicht, Westzijde 
50 in De Hoef, vanaf 15.30 uur. Zie 
ook www.chazz.nl en volg ons op fa-
cebook. Kaarten aan de tuin. Online 
kaarten bestellen: kaartjes@chazz.
nl Voorverkoopadressen: boekhan-
del Sprey in Abcoude, boekhandel 
Mondria in Mijdrecht, drogisterij De 
Bree in Vinkeveen, slijterij De Zwart 
in Wilnis.

Meester Jaap Blenk gaat met pensioen
Wilnis - Donderdag 26 juni neemt 
‘meester’ Jaap Blenk, tevens direc-
teur van de Protestants Christelijke 
basisschool (PCBS) Prinses Beatrix 
aan de Veenweg afscheid van zijn 
leerlingen, ouders en andere rela-
ties. Na 43 jaar in het onderwijs te 
hebben gewerkt vindt hij het tijd 
geworden om op te stappen. Jaap 
Blenk is nu nog 64 jaar; in janua-
ri volgende jaar wordt hij pas 65. Hij 
heeft desondanks aangegeven niet 
meer een half schooljaar als direc-
teur van de school te willen functi-
oneren. Daarom neemt hij aan het 
einde van dit schooljaar afscheid 
van zijn geliefde vakgebied. Met een 
receptie van 15.00 toto 16.00 uur ’s 
middags voor genodigden en de no-
dige festiviteiten daarna wordt Jaap 
uitgeluid. Het afscheidsfeest valt sa-
men met het eindejaar schoolfeest 
dat van 17.00 tot 20.00 uur op het 
schoolplein en in de school wordt 
georganiseerd. Daar is iedereen die 
Jaap Blenk kent van harte welkom 
om hem gedag te zeggen en te ge-
nieten van iets lekkers en/of de ver-
dere festiviteiten.

Sinds 1974 in Wilnis
Jaap Blenk is van oorsprong geen 
Rondevener. Hij is geboren en ge-
togen in de Achterhoek en woon-
de in Rekken. Daar zat hij op het 
dorpsschooltje en dat leek hem wel 
wat om later zelf ook voor de klas 
te staan. Hij was toen pas acht jaar. 
In 1960 verhuisde het gezin naar 
Amersfoort. Na de lagere school 
ging hij naar de HBS en koos ver-
volgens voor een opleiding aan de 
Kweekschool, later werd dat de Pe-
dagogische Academie. Daar ont-
moette Jaap ook zijn vrouw Geer-
tje die bij hem in de klas zat. Zij zit 
ook in het onderwijs, is destijds be-

gonnen in Herwijnen in de Betuwe 
en ik in Zutphen. Momenteel geeft 
zij tot augustus 2015 nog les aan 
de PCBS Koningin Juliana in Wilnis. 
Nadat Jaap zijn studie had afgerond 
begon hij zijn loopbaan op een PC 
basisschool in Zutphen. “Ik wilde 
toch wel weer terug naar de Achter-
hoek. De vader van een leraar van 
mij op de PA was directeur van de 
school in Zutphen waar plaats was 
voor een leerkracht. Wij zijn aan el-
kaar voorgesteld, heb gesolliciteerd 
naar die baan en zo kwam ik bij die 
school terecht. Dat was in die tijd 
nog de lagere school met een apar-
te kleuterschool. Daar heb ik met 
plezier tot mei 1974 gewerkt. Vervol-
gens ben ik in Wilnis terecht geko-
men,” diept Jaap uit zijn herinnerin-
gen op.

Baan met een ‘dienstwoning’
‘Hoe kwam je ineens hier?’ Jaap: 
“Geertje en ik wilden graag trou-
wen en een plaats zoeken om ons 
te settelen. Dat werd Wilnis om-
dat daar plaats was voor een on-
derwijskracht. Wij kregen er met-
een een ‘dienstwoning’ bij met een 
tuin. Dat was ook een van de rede-
nen om voor Wilnis te kiezen want 
hier waren geen flats en juist dat 
gaf de doorslag. Wij wilden namelijk 
niet in een flat in wonen. In het nieu-
we schooljaar 1974 ben ik begonnen 
als leraar op de Koningin Juliana-
school. De huidige Prinses Beatrix-
school stond toen aan het einde 
van de Voogtlaan aan de voet van 
de dijk waar nu Zonnezijde staat. 
Daar was ook de katholieke Veen-
zijdeschool gevestigd. Later werden 
in de wijk Veenzijde enkele nieu-
we scholen gebouwd waaronder de 
huidige Prinses Beatrixschool die in 
1992 in gebruik is genomen. Ik heb 

Er kwamen ook zo’n dertig kinderen 
bij van de Veenzijdeschool die werd 
opgeheven. Die stroomden toen al-
lemaal in de middenbouw in en 
gaan na groep acht nu van school 
af. Die hoeveelheid mis je straks bij 
het ingaan van het nieuwe school-
jaar 2014-2015. Dat scheelt nog-
al,” licht Jaap toe. “Volgend school-
jaar zijn het er dus nog 147 zoals 
het er nu voorstaat. Het jaar daarop 
nog minder. We hopen dat er straks 
meer kinderen komen als de nieuwe 
wijk er staat. We hebben een mooi 
gebouw, veel ruimte en bieden goed 
onderwijs volgens de nieuwe me-
thode, ook digitaal. Verder hebben 
ook wij een ‘pestprotocol’ en richtlij-
nen voor het gebruik van mobieltjes. 
Om de week hebben we een soci-
aal-emotioneel lesprogramma in de 
klas. Hoofdmoot daarbij is hoe je 
met elkaar omgaat. De school volgt 
de gebeurtenissen in de samenle-
ving op de voet. Daarnaast hebben 
we een missie. Die staat uitgebreid 
omschreven op onze website (www.
beatrixwilnis.nl) waar belangstellen-
den nog veel meer informatie kun-
nen vinden over de school, onder-
wijsmogelijkheden en begeleiding 
van kinderen op onze school. Daar-
bij zij aangetekend dat hier ook kin-
deren op school zitten die niet altijd 
‘kerks’ zijn. Toch hebben hun ouders 
voor deze school gekozen en dat 
zegt wel wat over het onderwijs, de 
inzet en sfeer wat wij hier bieden.”

Jaap Blenk wil ook langs deze weg 
in de media zijn collega’s met wie hij 
jaren heeft samengewerkt bedan-
ken voor de prettige samenwerking, 
hun loyaliteit en inzet om goed on-
derwijs te geven in een moderne en 
prettige omgeving. “Wie ik erg zal 
missen op mijn afscheid is mijn ad-
junct-directeur met wie ik heel lang 
een goede samenwerking heb ge-
had. Zij moest om gezondheidsre-
denen bij ons afhaken. Ik wens haar 
veel sterkte toe. En natuurlijk wens 
ik ook dat het u allen en de school 
voor de toekomst goed gaat!”

Jaap Blenk zal in zijn functie worden 
opgevolgd door Annemarie Lan-
ge die nu (ook) directeur is van de 
PCBS De Fontein in Mijdrecht.

Nieuws van het Cursus-
project De Ronde Venen

De Ronde Venen - Na een ge-
slaagd voorjaarsprogramma biedt 
het Cursusproject De Ronde Ve-
nen weer een gevarieerd en in-
teressant najaarsprogramma met 
cursussen, workshops, wandelin-
gen, rondleidingen, lezingen enz.
De inschrijving start op de cur-
susmarkt van vrijdag 5 septem-
ber van 19.30 tot 21.00 uur in Cul-
tureel Centrum De Boei in Vinke-
veen. Veel docenten zijn daar aan-
wezig om de aspirant-cursisten te 
informeren over de door hen te 
geven cursus. De sfeer is altijd ge-
zellig, maar op 5 september wordt 
het heel bijzonder.
Het Cursusproject bestaat dan 
namelijk 40 jaar. Voor deze fees-
telijke cursusmarkt zijn een aantal 
verrassingen gepland.
Na de markt kan men inschrijven 
via de website. 

Let op
Als gevolg van de IBAN-invoering 
en de gewijzigde incassoregels 
dient het Cursusproject voor de 
inning van de eenmalige machti-
ging te beschikken over een inge-
vuld en ondertekend inschrijffor-
mulier met het volledige IBAN-
nummer.

Opsturen
U dient het volledig ingevulde en 
ondertekende formulier uitgeprint 
te sturen aan: Cursusadministra-
tie Cursusproject De Ronde Venen 
Kievitslaan 64 3645KM Vinkeveen
Na ontvangst van het geteken-
de formulier ontvangt u via e-mail 
een bevestiging.

Incasso van het cursusgeld en 
materiaalgeld vindt plaats rond de 
startdatum van de cursus.

Nieuw: TIP & TOP in Vinkeveen

echter nog tot 1997 op de Juliana-
school voor de klas gestaan. In dat 
jaar vond er een wisseling van per-
soneelsleden plaats. De PC scho-
len, waartoe ook de Poldertrots in 
Waverveen behoorde, vielen onder 
een bestuur waardoor dat gemak-
kelijk kon. De adjunct-directeur van 
de Beatrixschool kwam naar de Ju-
lianaschool en ik mocht zijn functie 
daar overnemen. Zo ben ik hier te-
recht gekomen en zit er tot op de 
dag van vandaag nog. Althans nog 
tot de 26e van deze maand. Eerst 
veelvuldig als leraar voor de klas ge-
staan, later als directeur. Naarmate 
er veel meer regelgeving binnen het 
onderwijs kwam en er veel verande-
ringen plaatsvonden en nog steeds 
vinden, was dat niet meer te com-
bineren met voor de klas te staan. 
Vandaag de dag moet je van de on-
derwijsinspectie bijna dagelijks bij-
houden wat je als school naast het 
geven van onderwijs met de kinde-
ren voor activiteiten doet. Niettemin 
blijft het vak om onderwijs te geven 
een mooie uitdaging, maar het is te-
genwoordig totaal anders dan vroe-
ger. Het kost heel veel tijd en ener-
gie van alle leerkrachten en van mij-
zelf. Die directeursfunctie werd mij 
overigens op 1 augustus 2000 toe-
bedeeld omdat de toenmalige di-
recteur wegging. Dus eerst 23 jaar 
op de Julianaschool en toen zeven-
tien jaar hier op de Beatrixschool. 
Sinds 2000 heb ik leiding mogen 
geven aan een prachtig en gemo-
tiveerd team van onderwijskrach-
ten, mijn collega’s dus. Dat zijn er 
hier dertien, voornamelijk partti-
mers. Verder hebben wij 171 kinde-
ren op school die wij goed onder-
wijs bieden.”

Nieuwe woonwijk: 
meer kinderen?
Jaap Blenk was ook buiten de 
school actief. Hij zette zich vele jaren 
in voor Sportvereniging Veenland 
onder andere in het segment volley-
bal. Hij was commissaris van de af-
deling en schopte het zelfs tot voor-
zitter van de vereniging. Jaap Blenk 
verwacht de komende tijd een dras-
tische verlaging van het aantal leer-
lingen op zijn school. Hij wijt dat aan 
de weinige nieuwbouw in de wijk, al 
hoewel er nu wel nieuwbouw op 
komst is in Marickenzijde. Maar dat 
komt in zijn visie te laat. Jonge men-
sen uit het dorp vertrekken naar el-
ders. Die wachten er niet op. Ander-
zijds worden er weinig kinderen ge-
boren. “Komt bij dat de Poldertrots 
enkele jaren geleden werd opgehe-
ven waardoor veel kinderen ‘door-
stroomden’ naar de Beatrixschool. 



Wie rondloopt op of bij 
een fort langs de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, ziet 
niet alleen het prachtige 
natuurschoon, maar voelt 
ook de rijke Nederlandse 
geschiedenis. Niet voor 
niets is de Waterlinie ge-
nomineerd voor een plek 
op de Unesco Wereld-
erfgoedlijst. En niet voor 
niets ontdekken steeds 
meer ondernemers de 
mogelijkheden van onze 
forten, waardoor er voor u 
steeds meer te doen is op 
en om de linie. 

De Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie is een verdedigings-
linie tussen Muiden en de 
Biesbosch van maar liefst 
85 kilometer lang. Vanaf  
1870 tot en met de Twee-
de Wereldoorlog werd het 
gebied bij dreiging onder 
water gezet om vijanden 
tegen te houden. 
De provincie Utrecht zet 
zich, samen met partners 
in het veld, in om deze 
rijke cultuurhistorie te 
behouden voor volgende 
generaties. Forten worden 
gerestaureerd en krij-

gen nieuwe, eigentijdse 
functies. Van restaurant 
tot cultuurcentrum en van 
logeerplek tot schuilplek 
voor beschermde dier-
soorten. Nieuwe fiets- en 
wandelpaden verbinden de 
forten met elkaar, waar-
door de forten ook voor 
u beleefbaar worden en 
blijven.
Eén van die partners is 
Liniebreed Ondernemen. 
Deze stichting brengt 
ondernemers op en rond 
de forten bij elkaar en 
ondersteunt zo duurzaam 

gebruik van de waterli-
nies. Directeur Juke van 
Niekerk: “We organiseren 
netwerkbijeenkomsten en 

bieden diensten aan als 
het voordelig inkopen van 
energie en de mogelijk-

heid om een evenement 
met één druk op de knop 
op meerdere websites te 
zetten.” 

Daarnaast zorgt Linie-
breed Ondernemen ook 
dat de waterlinie voor u 

beleefbaar wordt. Van 
Niekerk: “Dat doen we met 
evenementen als ‘Proef  
de Linie’ in mei en juni, 
‘Zomer vol Verhalen’ in 
juli en augustus en het 
‘Fortenfestival’ met film, 
kunst, theater en muziek 
in september.” Ook is er 
sinds kort het magazine 
FORT!, waarin u kunt lezen 
wat er allemaal op en om 
de forten te doen is. 

Voor meer informatie en 
het magazine FORT!: 
www.forten.nl. 
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IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de 
hand van actuele, concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en 
inwoners.

Ontdek de bruisende forten van de Waterlinie

Forten worden gerestau-
reerd en krijgen nieuwe, 

eigentijdse functies

RESULTATEN Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Veilig zwemmen met de Zwemwater App Doe de reisstijltest
Op 1 mei is het zwem-
seizoen gestart. Het is al 
een tijdje lekker weer en 
veel mensen zoeken dan 
verkoeling in en aan het 
water. Maar welke zwem-
plekken zijn veilig? Vanaf  
nu is er de Zwemwater 
App, met actuele gegevens 
over 800 zwemlocaties in 
Nederland.
Naast de veiligheid en 
waterkwaliteit, vindt u er 
ook handige weetjes als 

Rijdt u graag auto of  bent u 
een fietser? Bent u een OV-
gebruiker of  een praktische 
reiziger? Doe de online 
test op http://reisstijl.
goedopweg.nl en ontdek 
welk reistype u bent. 

Deelnemers maken kans 
op een mooie prijs: een 
‘personal bike’ ter waarde 
van 1.000 euro! 
De resultaten worden 
door de gemeente Utrecht 

het aantal parkeerplaatsen 
en de aanwezigheid van 
horeca. Via de kaart vindt u 
snel een veilige zwemplek 

in de buurt. De Zwemwater 
App is gratis verkrijgbaar 
via iTunes en de Google 
Play Store. 

en Midden-Nederland 
Bereikbaar gebruikt om 
de communicatie rondom 
mobiliteit beter aan te 
laten sluiten op uw wensen. 

Ook worden de resultaten 
gedeeld met alle Utrechtse 
gemeenten, zodat ook zij 
weten welke reistypen zich 
in een bepaalde gemeente, 
bedrijventerrein of  
leeftijdsgroep bevinden.

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? Mee-
praten over wat er in uw 
omgeving gebeurt? Neem 
dan een gratis abonnement 
op het interactieve digitale 
Provincie Utrecht Magazine. 
Geschikt voor tablet en pc.

Ga naar: 
provincieutrechtmagazine.nl 

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N201 Stichtse Vecht: vervangen Loenerslootsebrug door 
Rijkswaterstaat en aanpassen fietspad, werkzaamheden tot 
half  juli.

N212 Wilnis: omleggen fietspad en bouw faunapassage Aan 
de Zuwe, werkzaamheden tot en met september.

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt 
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplas-
sen en is medeorganisator van evenementen bij u in de 
buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen van 
Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht van 
wat er de komende maand op die gebieden gepland staat.

N198 Woerden: realiseren aansluitingen bij Haanwijk voor 
de zuidwestelijke randweg Harmelen, 7 juli - eind augustus.
Voor een interactieve kaart, ga naar www.provincie-utrecht.
nl/wegen of  volg ons Twitteraccount: @werkaandewegutr. 
Voor spoedeisende zaken als storing aan verkeerslichten, 
wegversperringen en olie op de weg belt u met het Meldpunt 
calamiteiten: 030-258 36 00.

Verkeersbesluiten

Als de provincie iets wil veranderen aan de inrichting of  
het gebruik van de weg, is daarvoor een verkeersbesluit 
nodig. Als u vindt dat de maatregel nadelige gevolgen voor u 
heeft, en u bent belanghebbende, kunt u bezwaar of  beroep 
aantekenen tegen het besluit.

Als u iets wilt weten over verkeersbesluiten in uw directe 
omgeving, kunt u kijken op www.overheid.nl Daar staan alle 
overheidspublicaties per gebied bij elkaar.

Evenementen

Ook de komende maand staat de provincie Utrecht weer bol 
van de leuke activiteiten en evenementen. 
Neem voor het meest recente overzicht eens een kijkje op 
www.recreatiemiddennederland.nl en www.utrechtyourway.nl. 
Ook handig zijn de apps van Toerisme Utrecht, 
Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en Utrechtse 
Buitenplaatsen. 

Provinciale Staten

23 juni, 13.30 uur - Commissie Ruimte, Groen en Water
23 juni, 9.00 uur - Commissie Bestuur, Europa en 

Middelen
7 juli, 9.30 uur - Provinciale Staten

Al deze vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan 
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De agenda vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie
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Hoezo goede bereikbaarheid met omlegging

Verkeersinfarct op omgelegde N201
Vervolg van de voorpagina.

Inderdaad, want was het niet zo dat 
bij de realisering van de omlegging 
van de N201 ons telkens door de 
Provincie werd voorgehouden dat 
dit nodig was in het kader van het 
verbeteren van de bereikbaarheid 
van de regio, de leefbaarheid en de 
verkeersveiligheid waarbij een bij-
drage moet worden geleverd aan 
het versterken van de economische 
kracht? Wat betreft de leefbaarheid 
en veiligheid hebben de woonker-
nen baat gehad bij de omlegging. 
Het verkeer schiet er in bepaalde 

gevallen echter weinig mee op zo-
als de zaken zich nu ontwikkelen. 
“Je moet er niet aan denken dat er 
langs de N201 nog meer industriële 
bedrijvigheid komt want dan wordt 
het nog drukker op de N201.
Daar komt bij dat als straks de Prin-
ses Irenebrug dicht gaat vanwege 
onderhoud en vervolgens ook geen 
doorgaand verkeer meer mogelijk is 
via het centrum van Uithoorn en de 
N196, er nog veel meer auto’s bijko-
men op de N201 en door het aqua-
duct. Je kunt dus steeds vaker vast-
lopers bij Uithoorn en Amstelhoek 
verwachten,” laat een inwoner uit 

de wijk Veenzijde weten. Hij deed er 
zelfs nog langer over om vanuit Am-
sterdam thuis te komen. De oorzaak 
van de verkeersinfarct op de N201 
zal ongetwijfeld het gevolg zijn van 
het verkeersongeluk op de A2 dat 
die betreffende woensdagmiddag 
bij Abcoude plaatsvond. Maar ook 
als er iets op de A9 gebeurt en zelfs 
op de A4 en het verkeer daar geen 
of onvoldoende doorgang kan vin-
den, blijkt de N201 erg kwetsbaar in 
de filedruk, of de weg nu omgelegd 
is of niet. De N201 lijkt bij dit soort 
calamiteiten onvoldoende capaciteit 
te hebben om de verkeersstroom op 

snelle manier af te wikkelen. Geen 
wonder dat er vaak vanuit bestuur-
lijke kant, maar ook het bedrijfsle-
ven stemmen opgaan waarom er 
destijds geen twee tunnelbuizen 
zijn gemaakt en een doorgetrokken 
vierbaansweg naar de A2. Helaas, 
dat is een gepasseerd station. Weg-
gebruikers moeten er dus maar mee 
leren leven dat als er op een van de 
rijkswegen rond Utrecht-Noordwest 
een calamiteit plaatsvindt de N201 
als de drukste Provinciale weg van 
Nederland mede daardoor overbe-
last en dus verstopt zal raken. Jam-
mer, maar het is niet anders.

Hannah huidcoach nieuw 
bij Nzuri schoonheidssalon!
Mijdrecht - Al sinds 1979 is Han-
nah een begrip op het gebied van 
duurzame huidverbetering. Han-
nah staat voor een uniek totaalcon-
cept met effectieve, huidverbeteren-
de behandelmethodes, in combina-
tie met de meest innovatieve pro-
ducten welke in Nederland wor-
den ontwikkeld en geproduceerd. 
In de salon zal je worden begeleid 
door een Hannah huidcoach. Je zal 
je eigen huid moeten leren begrij-
pen, respecteren en thuis structu-
reel onderhouden, om optimaal van 
de producten te kunnen profiteren. 
De huidcoach is in staat om je dit 
op een juiste manier bij te brengen 
door het geven van effectieve advie-
zen en handige tips. Meten is we-
ten, want daar begint alles mee! 

In het eerste gesprek bij de huid-
coach worden je wensen bespro-
ken. Zij bekijkt je huid nauwkeurig 
en maakt een uitgebreide huidana-
lyse met behulp van de Skin Ana-
lyzer. De huidconditie wordt  geme-
ten op het vochtgehalte, vetgehalte 
en de zuurgraad.
Op basis van deze huidanalyse, 
wordt een effectief behandelplan 
gemaakt helemaal aangepast op 
jouw huid!Als je je huid regelmatig 
op de juiste manier laat onderhou-
den en tevens zelf thuis goed ver-
zorgt, zie je er langer jong en voor-
al mooi uit. De huidcoach weet als 
geen ander hoe dit te realiseren en 
geeft Nzuri schoonheidssalon daad-
werkelijk iedere huid een nieuwe 
kans!

Midzomerbraderie
Wilnis 2014
Wilnis - Woensdag 25 juni wordt de 
jaarlijkse midzomerbraderie gehou-
den in het oude dorpscentrum van 
Wilnis. Er staan kramen waar van 
alles te zien valt en traditioneel zo-
als elk jaar laat de zon zich van haar 
beste kant zien dus kom naar het 
oude dorp van Wilnis.
Damesmode Groot Gelijk met de 
laatste mode als het een maatje 
groter moet zijn. Onze plaatselij-
ke goudsmid Nant Hartel is met in-
teressante aanbiedingen aanwe-
zig en Willem van Harberden van de 
gelijknamige schilderswinkel ont-
breekt ook niet. Ga ook eens langs 
bij het Servicepunt om te horen wat 
zij voor u kunnen betekenen. Al-
weer enkele jaren in ons oude dorp: 
Bakkerij Tersteeg voor ambachtelijk 
brood. Bij wijn- en delicatessenhan-
del De Zwart kunt u verrassend lek-
kere wijntjes vinden, maar uiteraard 
ook andere verwennerijen. Dit laat-
ste omdat in het winkelpand door 
Edwin en Raquel een aparte delica-
tessenzaak is ondergebracht.

Mensen in nood
Voor de laatste mode moet u zijn bij 
Wouda-Fashion, mode die je raakt. 
Daarnaast uitgeroepen tot beste 
kapsalon van de provincie Utrecht, 
kapsalon Lydia die je haar compleet 
verzorgd. Natuurlijk zijn er kramen 
met poffertjes, pannenkoeken, sui-
kerspinnen, bloemen, groenten, an-
tiek, sierraden, snuisterijtjes, noem 
maar op, er is van alles te vinden. 
Wim van Bemmel staat met een 
kaaswagen waar u kunt genieten 
van een breed assortiment kaas.
Stichting “Mensen in Nood” verte-
genwoordigt door Marie Verwoerd 

is ondertussen ook een bekende 
op de braderie. Ga kijken bij deze 
kraam en kijk hoe deze Stichting te 
helpen is. 

Hot
Een bezoek aan de Historische ver-
eniging De Ronde Venen is zeker de 
moeite waard! Marijke van Soest is 
met fournituren te vinden naast de 
Hist. Verenging. Kringkoop is aan-
wezig waar allerlei dingen voor een 
habbekrats zijn aan te schaffen. 
PKN-ontmoetingskerk is te vinden 
naast de Muziekvereniging Viribus 
Unitis die op haar beurt pannenkoe-
ken en poffertjes bereiden.
Bij de verkeerskruising zijn de be-
kende Arctic Quads van Adrie van 
Ieperen te bewonderen zijn. U staat 
ervan versteld hoe sterk deze voer-
tuigen zijn. 
Je bent niet op de braderie geweest 
als je geen bezoek hebt gebracht 
bij Ed de Haan. Elektrisch fietsen 
is “hot”. Laat u informeren over de 
voordelen hiervan. Voor een oog-
meting, montuur of glazen moet je 
bij Paris Optiek zijn die sinds enke-
le maanden in het oude dorp geves-
tigd is.
En als u eenmaal een rondje brade-
rie hebt gedaan en relaxed en lekker 
wilt tafelen, gaat u naar Brasserie 
De Waard. Voor dorst en trek kunt u 
ook terecht bij Café De Buurvrouw 
waar tevens muziek te horen is van 
DJ Milo18.00 uur tot 22.00 uur.
Kortom de Wilnisse midzomerbra-
derie die ’s middags vanaf 13.00 uur 
tot ’s avonds 21.00 uur gehouden 
wordt, belooft weer gezellig te wor-
den! De midzomerbraderie van Wil-
nis: je mag ‘m niet missen.

Nieuwe haring voor 
bewoners Veenstaeten
Mijdrecht - De Nieuwe Maatjesha-
ring is in Mijdrecht. Afgelopen don-
derdag 12 juni werden de bewoners 
van Veenstaete verrast door Vishan-
del Smit van Winkelcentrum Adel-
hof. De heer Smit kwam met drie 

overvollen schalen de bewoners van 
Veenstaete trakteren op het heerlij-
ke zeegoud. De bewoners danken 
namens het bestuur Vishandel Smit 
voor het aanbieden van de Nieuwe 
Maatjesharing.

Drukbezochte wijn-
proeverij bij De Zwart

Wilnis - De wijnproeverij bij De 
Zwart Dranken en delicates-
sen is afgelopen zaterdagmid-
dag een groot succes gewor-
den. “Rond twee uur begon het 
al aardig vol te lopen. Het terrein 
was kort daarna al volgelopen 
met geparkeerde auto’s. Maar 
er waren ook mensen op de fiets 
en lopend gekomen. Geen won-
der dat ’s middags de hele win-
kel en de ruimte erachter tot on-
geveer 18.00 uur vol met mensen 
stond. We hebben het dit jaar 
niet buiten gedaan omdat de 
wijnen daar gauw te warm wor-
den in de zon. Bovendien heb je 
in de winkel toch meer de sfeer 
van de wijnhandel en de deli-
catessenzaak die bijdraagt aan 
zo’n proeverij,” legt Edwin de 
Zwart uit die met zijn team van 
medewerkers tevreden terug-
blikt op de proeverij. Het suc-
ces daarvan was mede te dan-
ken aan de klinkende overwin-
ning van het Nederlands elftal 
op de Spaande elf vrijdagavond 
daarvoor. “Daar hebben we na-
tuurlijk op ingehaakt met naast 
witte en roséwijnen van verschil-
lende huizen en oorsprong die 
men kon proeven, ook Spaanse 
rode wijnen die je gekoeld kunt 
drinken, zoals een stevige Tem-
pranillo en een Crianza waarmee 
je dat kan doen. Wat ook in de 
smaak viel was een mix die we 
hadden gemaakt van droge wit-
te Port met tonic, een zogeheten 
‘splash’. Verder hadden we spe-
ciale Spaans gerelateerde lek-
kere hapjes in de delicatessen-
winkel die de bezoekers konden 
proeven. Dat zijn voornamelijk 
streekproducten uit Spanje en 
die hebben we sinds kort in de 
winkel. Ook daarop is heel posi-
tief gereageerd.”

Oranjepakket
Omdat het Nederlands elftal ge-
wonnen heeft, kon tevens het 

Oranjepakket worden verloot 
dat men voor Vaderdag had be-
dacht. Dat bestond uit een ver-
pakking van 24 flesjes bier met 
op de flesjes alle spelers, reser-
vespelers en de coaches, het 
speelschema, twee doeltjes, een 
fluitje en een tasje. Daar is een 
klant heel blij mee gemaakt. Er 
was nog een tweede en derde 
prijs, maar in feite waren alle lo-
ten prijs. Bijvoorbeeld 5 procent 
korting op producten uit het hele 
assortiment, 10 procent korting 
bij een volgende aankoop op het 
wijnassortiment en dergelijke. 
“Omdat we tegenwoordig ook 
bijna vijftig(!) soorten thee heb-
ben, hadden we ook een com-
pleet theepakket samengesteld 
als promotie. Theesoorten heb-
ben we zowel los als verpakt. Die 
verkopen we ook aan verschil-
lende horecagelegenheden in 
De Ronde Venen die de thee ser-
veren aan liefhebbers. Daar krij-
gen we leuke reacties op.

Er zijn mensen die bijvoorbeeld 
speciaal naar ons toe komen om 
hier die specifieke thee te kopen. 
Kortom, er was veel belangstel-
ling voor deze proeverij waar-
bij het niet alleen om wijn ging 
maar om meerdere producten. 
Je kunt wel spreken dat het de 
beste bezochte proeverij is ge-
weest tot nu toe,” aldus Edwin 
die tot zijn genoegen consta-
teert dat de toeloop van klanten 
en de bestedingen in de winkel 
zich in een stijgende lijn bevin-
den. Ook het aanbod in de de-
licatessenwinkel met onder an-
dere de op maat samengestelde 
wijn- en hapjespakketten genie-
ten steeds meer bekendheid en 
aftrek. Langs deze weg bedankt 
Edwin met zijn team iedereen 
voor de enthousiaste reacties en 
klandizie en nodigt iedereen bij 
voorbaat uit voor een volgende 
proeverij in de herfst.

Sleutels vergeten bij apotheek 
maar helaas: dicht is dicht
Mijdrecht - Een vreemd voorval 
deed zich vrijdagmiddag voor bij 
een apotheek in Mijdrecht. De apo-
theek is open tot 17.30 uur. Rond 
17.20 uur stapt nog een vaste klant 
de apotheek binnen. Een bejaar-
de man die al jaren zo eens in de 
drie maanden zijn medicijnen komt 
halen. Deze vrijdag verliep het al-
lemaal heel anders: De man kwam 
om 17.20 uur de apotheek binnen 
om de driemaandelijkse dosis me-
dicijnen te halen. Na twee minu-
ten was hij aan de beurt en zag dat 
hij geholpen werd door een nieuwe 
medewerker. Hij stelde zich voor en 
raakte in gesprek met de man. On-
dertussen zag hij dat een assisten-
te naar hen keek en vervolgens de 
deur op slot deed. Dat was om 17.26. 
Kennelijk hadden zij veel haast om 
af te sluiten en wilde zij voorkomen 
dat er nog een late gast binnen-
kwam. Die dan niet meer vóór slui-
tingstijd geholpen kon worden.
Om 17.31 uur verontschuldigde de 
bejaarde zich tegenover de nieu-
we medewerker en verliet haastig 
het pand, waarbij de assistente keu-
rig voor de bejaarde de deur weer 
opende en direct achter hem weer 
sloot. Eenmaal buiten realiseerde 
de man dat zijn sleutelbos nog op 
de balie lag. Hij keerde zich om en 
trachtte de afgesloten deur te ope-
nen, maar dat ging niet. Het was na-
tuurlijk ook al twee minuten over de 
sluitingstijd heen. 

Kloppen, bonzen
Kloppen op de deur , bonzen op de 
deur, niets hielp. De assistente kon 
hooguit weer achter de balies zijn 
en dus heeft zij, maar ook de drie 
andere in het pand aanwezige me-
dewerkers het bonzen moeten ho-
ren. Er ontstond enige paniek bij de 
bejaarde omdat hij niet in zijn au-
to kon, maar ook niet in zijn woning, 
zonder de sleutelbos.
Hij besloot te wachten tot de me-
dewerkers naar buiten kwamen en 
dan te vragen om de vergeten sleu-
telbos. Maar niemand kwam naar 
buiten. De telefoon werd niet meer 
opgenomen en de man besloot op 
advies van een voorbijganger het 
nummer te bellen wat op de pos-

ter achter het raam stond. Een num-
mer in Utrecht. Zij wisten geen 
noodnummers van de Apotheek 
Mijdrecht. Wel kon hij het nummer 
van de Hofpoort apotheek bellen. 
Daar begreep men er niets van. Vier 
medewerkers van een apotheek die 
niet reageerden op kloppen en bon-
zen op de deur, terwijl zij nog in het 
pand waren. Waarschijnlijk de vrij-
dagborrel, aldus de man. 

Woerden
Woerden begreep meteen de situa-
tie, wat een service van die mede-
werkster van de weekend apotheek. 
Geweldig. Zij is tot ongeveer 18.30 
uur bezig geweest om de eigenaar, 
van meerdere apotheken in deze re-
gio, te pakken te krijgen, maar uit-
eindelijk heeft zij het verhaal aan 
de echtgenote van de eigenaar ver-
teld die, nadat zij haar man had ge-
vonden, de bejaarde, wachtende 
man belde op z’n mobiel en spraak 
de volgende woorden: ‘’Meneer wij 
hebben uw sleutels gevonden hoor, 
mijn man komt naar u toe.’’ Geluk-
kig. De bejaarde kon rond 19.00 uur 
de sleutelbos in ontvangst nemen 
omdat de eigenaar volgens zijn zeg-
gen, een half uur voor de verkeerde 
apotheek heeft staan wachten. De 
bejaarde man is niet meer welkom 
in de apotheken in Mijdrecht.

Hij mocht de medewerkers niet be-
dreigen, zo deelde de eigenaar van 
de apotheken, telefonisch aan de 
man mee. Feit is echter, aldus de be-
jaarde, dat hij te kritisch was over de 
behandeling, met elke drie maan-
den andere merken, verpakkingen 
vormen en kleuren, waar de apothe-
ker ook niet altijd wat aan kan doen, 
maar wel kan communiceren naar 
zijn cliënten. Zij krijgen er tenslotte 
ex BTW 6,00 per recept voor.

red: de naam van de bejaarde man 
en de eigenaar van de apotheek 
zijn bewust uit het artikel gehouden 
maar wel bij dec redactie bekend. 
De eigenaar van de apotheek had 
desgevraagd geen commentaar: “ 
Ik praat niet over klanten tegen der-
de, dit wegens de privacy van de-
ze man.”

VakantieBijbelWeekend 
Waverveen
Waverveen - Zaterdagochtend 
21 juni a.s. van 10.00 tot 12.30 uur 
zijn de kinderen van de basis-
school weer welkom in de tent op 
het kerkplein in Waverveen! The-
ma dit jaar: Zeesterren/luistervis . 
Om kwart voor 10 start de inschrij-
ving en om 10.00 uur begint het ....
spelletjes, luisteren naar een Bijbel-
verhaal , knutselen …..en nog veel 
meer, kom maar kijken en doe ge-

zellig mee! Ook je vriendjes, vrien-
dinnetjes, buurmeisjes en buurjon-
gens mogen komen! Om 12.00 uur 
eten we wat lekkers en dan zijn de 
ouders/verzorgers ook welkom om 
wat mee te eten. Het programma is 
om 12.30 uur afgelopen. Kinderen 
van de basisschool, groep 1 t/m 8 
…tot zaterdag 21 juni in de tent op 
het kerkplein bij de vakantiebijbe-
lochtend in Waverveen. 

Veldjesfeest toert rond
Mijdrecht - Ook dit jaar toert het 
Veldjesfeest weer rond. Dinsdag 24, 
woensdag 25 en donderdag 26 ju-
ni worden enkele speelveldjes voor 
één avond een feestveldje.
In Wickelhof start het Veldjesfeest 
dinsdag om 19.00 uur aan de Dok-
ter Van der Haarlaan.
Het nieuwe thema is: “Luisteren met 
je hart.” Gewoon horen doe je na-
melijk met je oren en écht luiste-
ren met je hart. Bob en Roos van de 
poppenkast krijgen een enorm leu-
ke verrassing als ze na wat gemop-
per toch goed luisteren. 
Clown Olleke Bolleke doet nog 

steeds heel eigenwijs alles liever op 
zijn eigen manier. Er gaat weer van 
alles mis voordat hij leert te luiste-
ren naar hoe ’t moet. Met een nieuw 
en speciaal extra onderdeel op het 
veld zal de verteller het verhaal uit 
de Bijbel duidelijk maken. Het knut-
selwerkje na afloop helpt ook om te 
onthouden waar dat verhaal over 
gaat.
Via de geluidswagen hoort ieder-
een in de wijken dat het program-
ma start om 19.00 uur. Alle kinderen 
die de versierde uitnodiging mee-
nemen, mogen direct zelf een leuk 
prijsje uitzoeken.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist.
- Uithoorn, Felix Timmermanslaan: Witte poes. Heeft een chip.
- Uithoorn, Tamerweg: Cypers gestreepte kater van 1 jaar oud. 
 Heet Champoo.

Gevonden:
- Uithoorn, Canadese Gans: Cypers met wit gecastreerde kater. 
 Met chip. Zijn naam is Tijger.
- Uithoorn, Zijdelveld: Kleine cyperse poes met wit op de borst 
 en witte pootjes.
- Uithoorn, Amsteldijk noord: Cyperse kater.
- Uithoorn, John. van Oldenbarneveldlaan: Zwart-wit konijn.
- Mijdrecht. Argon: Schildpad.
- Mijdrecht, Westlanderweg: Grijs-witte kat.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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Kom op 21 juni 2014 van 15.30-22.30 uur naar Hoeve Stroomzicht 
Westzijde 50 De Hoef en geniet van een sprankelend muziekprogram-
ma met optredens van geweldige artiesten. Zoals bijv. Ginger, een trio 
bestaande uit de charmante zangeressen Carole Hoedemaker, Nata-
lie Wilcox en Sarah Marieke van Lieshout. Zij zingen de sterren van de 
hemel en worden hierin begeleid door een zeskoppig ensemble. Luis-
ter naar jazz originals uit de jaren 50, jump & jive, rhythm & blues. Zij 
swingen en zingen zowel Nederlandse als Amerikaanse hits zowel so-
lo als driestemmig. De hits zijn o.a. van Nat King Cole, Ruth Brown, Ray 
Charles en anderen. Hun optreden is een lust voor de ogen en oren. 
Beleef voor even de jaren 50 en geniet daarnaast van de optredens van 
de andere top artiesten. Geniet ook van de heerlijke hapjes, drankjes 
en kleine maaltijden voor een schappelijk prijs. Toegangskaarten in de 
voorverkoop 15 euro aan de kassa 20 euro.

Voorverkoopadressen
- Boekhandel Sprey in Abcoude
- Boekhandel Mondria in Mijdrecht
- Drogisterij De Bree in Vinkeveen
- Slijterij De Zwart in Wilnis 

De opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan de onderwijs-
projecten in Guatemala, Kenia, Nepal en Tanzania. Zie ook: chazz.nl.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals een 
ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. Met 
onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding en aan 
het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Ginger

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

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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.

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

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

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

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

INFORMATIEF

De Botshol excursies 
komen er weer aan!
Regio - Je ziet ze niet zo snel, maar 
hoort ze wel degelijk... de rietzan-
gers. De lepelaars zitten er ook 
weer, en de koekoek vliegt ‘koe-
koek’ roepend voor ons uit. Gidsen 
van het IVN zullen in het mooie, stil-
le en afwisselende gebied een ex-
cursie verzorgen. Zij zullen op zoek 
gaan naar kranswieren, de welrie-
kende nachtorchis en andere or-
chidee soorten, kikkers en libellen. 
Wellicht vliegt er een buizerd over of 
een andere grote roofvogel zoals de 
havik of bruine kiekendief. 
Ga mee, geniet van de oogstrelende 
omgeving en laat je verrassen. In ie-
der geval is het gebied zelf al span-
nend met zijn vele sloten, het hoge 
riet, zijn moerasbos en de Grote en 
Kleine Wije. Je kunt er verdwalen 
door het hoge riet dat van de sloten 
een doolhof maakt. 

Maar met een plattegrond en gid-
sen erbij hoeft dat niet te gebeu-
ren. De data waarop de excursies 
zijn gepland zijn: (duur van de ex-
cursie ca. 2 uur) Zondag 22 juni 
10.00 uur vertrek. Woensdag 25 ju-
ni 19.00 uur vertrek. Zaterdag 28 ju-
ni 10.00 uur vertrek. Dinsdag 1 juli - 
19 uur vertrek. Het verzamelen is bij 
roeibootverhuur Verweij, Botshol 14, 
1391 HP Abcoude In verband met 
de huur van de bootjes is aanmel-
den gewenst. Dit kan op de websi-
te van het IVN: https://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/
activiteiten/roeien-botshol. Of bij: 
Marianne v.d. Bosch: 0297-257287. 
Kosten: zijn voor IVN-leden en do-
nateurs 4 euro, voor anderen 5 euro. 
Gráág gepast geld meenemen. Het 
aantal deelnemers wordt bepaald 
door beschikbare boten en gidsen.

Zaterdag 21 juni a.s. 
Culinair feest op de parkeer-
plaats van De Schans
Uithoorn - Lions Club Uithoorn 
werkt hard aan de laatste voorbe-
reiding van de 3e Culinair Uithoorn 
aan de Amstel van a.s. zaterdag 
aan De Schans, achter het winkel-
centrum Amstelplein. Maar liefst 10 
restaurants uit de regio zullen hun 
culinaire hoogstandjes presenteren 
aan de hand van kleine gerechtjes, 
welke met speciale muntjes worden 
betaald. Ook voor de kinderen zal er 
een speciale tent zijn waar ze kun-
nen genieten van allerlei soorten 
pannenkoekjes en er zal een heu-
se Italiaanse ijscokar aanwezig zijn. 
De restaurateurs zullen een bepaald 
percentage van de omzet afstaan 
voor het goede doel. De organisa-
tie heeft er dit jaar voor gekozen om 
de opbrengst van Culinair Uithoorn 

aan de Amstel, te schenken aan het 
Prinses Maxima Centrum voor Kin-
deroncologie in Utrecht. 
Zaterdag om 15.00 uur zal Paul Ven-
hoeven, Voorzitter en CFO van de 
Raad van Bestuur van het Prinses 
Máxima Centrum, van de hoofd-
sponsors Rabobank, Van Wijnen, 
C1000 Visser en Maas Autogroep 
hun eerste sponsorbedragen in ont-
vangst nemen. Het uiteindelijk eind-
bedrag wordt pas later bekend ge-
maakt aan de hand van de op-
brengst welke voortvloeien uit het 
afdraagpercentage van de omzet 
van de restaurateurs. Hans Commis-
saris lachend; ‘en als nu de weergo-
den ook nog eens blijven meewer-
ken zo als de afgelopen dagen, dan 
komt het helemaal goed!

Kaartverkoop Crown 
Theater van start!
Regio - Het Crown Theater heeft 
een leuk en gevarieerd program-
ma samengesteld. Er zal genoten 
kunnen worden van musicals zo-
als Een avond met DORUS, waar-
in Henk Poort in de huid kruipt van 
Tom Manders en zijn alter ego DO-
RUS en Hartsvrienden staat op de 
planken met in de hoofdrollen be-
kende namen als Jim Bakkum en 
Yes-R, muziekvoorstellingen zijn er 
ook. Van bijvoorbeeld Do, de Blues 
Brothers en zelfs de populaire Vo-
lendamse formatie de 3J’s. Er zul-
len veel kindervoorstellingen te zien 
zijn waaronder Pluk en de Petteflet, 
Woezel en Pip, Bumba en Sam de 
Brandweerman. En er is cabaret van 
onder andere Speelman en Speel-
man, een hilarisch duo. Het com-
plete overzicht vindt u op de websi-
te onder het kopje ‘programma’. De 
uitgebreide brochure is in de maak 
en vanaf september beschikbaar. 

Voor snelle beslissers is er een unie-
ke zomeractie van start gegaan 
waarbij geldt: Twee kaarten halen 
is slechts één betalen. Deze Super-
sprintprijs actie is uitsluitend geldig 
in de maanden juni, juli en augus-
tus en er zijn per voorstelling vijftig 
kaarten beschikbaar, dus wees er 

snel bij! Ook het komende seizoen is 
het wederom mogelijk om arrange-
menten te reserveren. Dit jaar is dat 
niet alleen met restaurant Down-
Town Diner. Ook buffetrestaurant 
Eetze op de eerste verdieping van 
het studiocomplex doet mee met 
voordelige combinatie aanbiedin-
gen. Een arrangement is al te boe-
ken vanaf dertig euro. Uw voordeel 
kan hiermee oplopen tot wel elf eu-
ro per persoon op de reguliere prijs. 
Tijdens de zomeractie wordt uw ar-
rangement dus nog voordeliger! Di-
recteur Peter van Eick, alsmede het 
bestuur en alle medewerkers van 
het Crown Theater Aalsmeer, hoopt 
u in het nieuwe theaterseizoen op-
nieuw te mogen begroeten. Voor 
meer informatie over het volledige 
programma, de arrangementen en 
het reserveren van kaarten, verwij-
zen zij u graag door naar de websi-
te www.crowntheateraalsmeer.nl of 
het callcenter van See Tickets 0900-
1353 (45cpm). Het Crown Theater 
is tevens actief op de sociale me-
dia. Op zowel Facebook als Twitter 
zal veel actuele informatie te vinden 
zijn. Dus like en deel of volg en ret-
weet en blijf op de hoogte van alle 
nieuwsfeitjes rondom de wereld die 
theater heet!

Open dag bij cactus-
kwekerij Klein Mexico
De Kwakel - Aanstaande zaterdag 
en zondag 21-22 juni houdt cac-
tuskwekerij Klein Mexico Biologi-
sche Open dagen. U kunt die da-
gen een rondleiding bij krijgen en/
of een kijkje nemen in de Cactus-
kwekerij. Zaterdag openen zij onze 
deuren van 11.00-17.00 uur en zon-

dag van 12.00-16.00 uur. Voor iedere 
bezoeker is er een gratis mini-plant-
je. Als u bij ons geweest bent kunt 
u ook nog even een kijkje nemen in 
het dorpscentrum van de Kwakel en 
genieten van het midzomerfestival. 
U vindt de kwekerij aan de  Drecht-
dijk 49 in de  De Kwakel.

Ontdek Techniek 2.0
Uithoorn - Vrijdag 6 juni vond 
op het Alkwin Kollege een try-
out plaats van techniek-program-
ma Ontdek Techniek 2.0. In tegen-
stelling tot de wat meer traditione-
le technieklessen, waarbij leerlin-
gen van de eerste en tweede klas-
sen van het voortgezet onderwijs 
vaardigheden en gereedschap le-
ren gebruiken, had techniekdocent 
Paul van Roekel er voor gekozen om 
bij wijze van proef drie onderwerpen 
voor het voetlicht te brengen, waar 
de leerlingen van 1A, 1F en 2E mee 
aan de slag konden. In de aula le-
ren programmeren van Lego robots. 
Kennis maken met de verschillende 
sensoren en programmeer moge-
lijkheden van de Lego Mindstorms 
EV3. In de hal kregen de leerlingen 
uitleg: “ Hoe ontwerp je en maak 
je een werkstuk op de 3D prin-
ter?” Aandachtspunten bij de uit-
leg waren o.a. prototype vervaardi-
ging, maar ook een andere kijk op 
voorraden en kosten van matrijzen 
en grote series van producten. Bui-
ten op het schoolplein stonden twee 
elektrische auto’s te weten een Tes-
la Model S en een Fisker Carma. Bij 
beide voertuigen was een product-

specialist aanwezig. De bedoeling 
was dat de leerlingen m.b.v. inter-
net en door de auto’s te bekijken en 
vragen te stellen aan de beide spe-
cialisten om tot een technische pro-
duct beschrijving te komen. Hierbij 
moest specifiek naar de Unique Sel-
ling Points van beide auto’s geke-
ken worden.
Uiteraard waren er in de pauzes 
veel leerlingen en docenten geïn-
teresseerd in de diverse technische 
producten, ook vanwege het pri-
ma weer. Inmiddels is er binnen de 
school de discussie opgestart om 
wellicht te komen tot aanschaf van 
een 3D-printer. De vaksectie tech-
niek blijft de technische ontwikke-
lingen met interesse volgen, en waar 
mogelijk zullen ze nieuwe ontwikke-
lingen in het techniek-programma 
introduceren. Voor schooljaar 14/15 
staan de vorming van “tablet-klas-
sen” op het programma, waarbij het 
vak Techniek niet achterblijft.
Uiteraard hopen we dat de leerlin-
gen enthousiast worden voor tech-
nische beroepen en studierichtin-
gen, want de arbeidsmarkt zit te 
springen om “techneuten” op aller-
lei niveaus.
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Veenland turnt op 
recreantenwedstrijd
Wilnis - Zaterdag 14 juni deden de 
turnsters en turners van Veenland 
mee met de recreantenwedstrijd in 
Amersfoort. In de eerste ronde turn-
den Robyn, Loïs, Jackie en Nada 
hun wedstrijd. Ze deden goed hun 
best en Robyn werd 2de, Loïs 6de, 
Jackie 13de en Nada 15de.
In de tweede ronde waren Melis-
se, Lars, Levi en Jaimy aan de beurt. 
Sommige vonden het erg spannend 
en hier en daar moest de oefening 
even worden voorgezegd maar het 
resultaat mocht er zijn. Jaimy 2de, 
Levi 3de, Lars 3de en Melisse 10de.
Zeline, Eva, Rosanne, Emma en 
Roos turnden hun wedstrijd in de 
tweede ronde. Ze turnden een uit-
stekende wedstrijd. Zeline werd 
14de, Eva 3de, Rosanne 6de, Emma 
5de en Roos 11de.
Je kon aan iedereen merken dat het 
een hele vermoeiende dag was ook 
voor de turners en turnsters die hun 
wedstrijd nog moesten turnen. In de 
laatste ronde turnden Renze, Quin-
cy, Ali, Teije, Duncan, Senna, Jonah, 

Jurre, Donna, Ilse, Isa en Samantha. 
Ze turnden allemaal een hele goe-
de wedstrijd. Senna werd 4de, Ren-
ze 2de, Quincy 3de, Duncan 4de, Ali 
5de, Jonah 8ste, Jurre 9de, Ilse 6de, 
Donna 7de, Samantha 9de, Isa 10de 
en Teije werd 1ste! Wat een prestatie 
van iedereen. We kijken dan ook vol 
trots terug op deze wedstrijd. Ook 
trots zijn we op de juryleden Barba-
ra, Saskia, Sharon en Diana die voor 
het eerst een wedstrijd jureerde.

Districtfinale Amsterdam
In Amsterdam turnden Julia Schrö-
der en Eva Turk hun districtfinale. 
Julia turnde een uitstekende wed-
strijd, helaas ging het op de balk iets 
minder en moest ze er twee keer af 
en dat kost puntjes. Ze eindigde op 
een hele mooie 12de plaats. Eva 
turnde in de laatste ronde en had de 
hele dag om zenuwachtig te wor-
den en de spanning werd even te-
veel maar ook Eva turnde een goede 
wedstrijd met een prachtige balkoe-
fening. Eva werd 20ste.

Stratenkorfbaltoernooi bij KV Atlantis!
Mijdrecht - Zaterdag 14 juni was 
het weer tijd voor het jaarlijks te-
rugkerende stratenkorfbal toer-
nooi bij KV Atlantis in Mijdrecht. 
Het weer zat mee, niet te warm en 
droog, waardoor alle ingredien-
ten voor een goed en gezellig toer-
nooi aanwezig waren. De teams die 
aan het toernooi meededen beston-
den uit korfballers en niet-korfbal-
lers wat het voor iedereen mogelijk 
maakt om kennis te maken met de-
ze leuke sport. Tijdens het toernooi 
dat weer op veel publiek kon reke-
nen deden er drie teams bestaande 
uit enthousiaste ouders aangevuld 
met een aantal jeugdspelers mee. 
Dat deze teams vaak een iets hoge-
re gemiddelde leeftijd hadden t.o.v. 
de meeste andere teams mocht de 
pret niet drukken. De teams met als 
sponsoren Roebeson en Profile Ty-
recenter Hogendoorn hebben dit 
jaar een fantastisch resultaat be-
haald. Er zijn tijdens de gespeelde 
wedstrijden meer doelpunten ge-
maakt dan afgelopen jaren, en er 
waren een groot aantal oogstrelen-
de akties op het veld te zien. Mooi 
voorbeeld hiervan was de strafworp 
van Jeroen en Natasja Korver die op 
zeer verrassende wijze werd geno-

men. Het publiek kon volop genie-
ten en wist met de aanmoedigingen 
te zorgen dat de spelers op momen-
ten boven zichzelf uit wisten te stij-
gen.

Poule fase
Na de poule fase waarin de drie 
teams meededen in de bovenste re-
gionen volgde er een halve finale 
waarin twee van de vriendenteams 
in een kraker tegen elkaar moes-
ten gaan uitmaken wie de finale zou 

gaan halen. Dit werd uiteindelijke 
het team genaamd “De potentiele 
winnaars”, waardoor team “De klei-
ne finale” uiteindelijk in de kleine fi-
nale voor de 3e plek zou gaan strij-
den. De kleine finale won de klei-
ne finale en zorgde hierdoor voor 
een goede afsluiting van een leuke 
dag. Het team “De potentiele win-
naars” speelde een ijzersterke wed-
strijd tegen de titelverdedigers van 
vorig jaar “De Olli’s/Poelier van Eg-
mond” die hun titel wilden prolon-

geren. Deze kraker had alles wat 
korfbal zo leuk maakt, spanning, 
snelheid en gezelligheid. Ondanks 
dat team “De Olli’s/Poelier van Eg-
mond” een goede wedstrijd speelde 
moesten ze deze dag duidelijk hun 
meerdere bekennen in “De poten-
tiele winnaars”. Zij wonnen de wed-
strijd en voor de eerste keer dat de 
vriendenteams meedoen aan het 
toernooi werd de 1e prijs behaald! 
De geweldige prestaties werden tij-
dens de 3e helft nog lang gevierd.

BMX West Challenge
in Baarn
Uithoorn - Afgelopen zondag 
geen ronde in de BMX west com-
petitie maar een battle tussen de 
clubs van het Westen onderling, on-
der de noemer “de Beste BMX club 
van het Westen”. Verleden jaar had 
UWTC de eer om als eerste te eindi-
gen, dit was ook op de eigen baan. 
Zou het ze wederom lukken om de 
beste club van het Westen te wor-
den?? De wedstrijd werd nu verre-
den op de baan in Baarn. Om 10.15 
uur werd de wedstrijd geopend met 
een parade van alle verenigingen 
met de deelnemende rijders, voor 
UWTC hadden 54 rijders zich inge-
schreven om deze strijd met de 11 
andere clubs uit het westen aan te 
gaan. Eerst werden de 37 manches 
in de eigen klasse verreden daarna 
volgde de manches in de open klas-
se, de klasse voor de dagprijzen, in 
de tussentijd kon de jury de punten 
uitrekenen welke club met de eer 
“beste club” zou gaan strijken.
Wat leuk is om te zien dat ieder-
een van UWTC mee kon doen. De 
kleinste deelnemer van het veld Gi-
no Soede met z’n 4 jaar al flink strij-
dend bij de boys 6 girls 7 maar ook 
de oudere mannen bij de cruisers 
40+ moesten een flinke onderlin-
ge strijd leveren. Bart van Bemme-
len 13 jaar reed in zijn eigen klasse 
bij de boys 13 zeer sterk steeds naar 
de eerste plaats. Maar Bart dacht 
ik vind het ook wel leuk om op een 
cruiser te rijden dus dat ga ik ook 
doen, hij reed bij de cruisers 17-29 
jaar steeds bij de eerste drie een pri-
ma prestatie!! Na de manches volg-
de nog 2 herkansingen bij de boys 
13 en boys 17+, hierin ook 5 UWTC-
ers. Dit pakte bij de boys 13 goed uit 
voor Jimmy van Woerkom 2e en Jes-
se van Hattem 4e helaas werd Jef-
frey Koeleman nipt 5e geen plaats in 
de halve finale voor hem. Bij de boys 
17 + lukte dit wel voor Michiel Jan-
sen 2e en Mike Veenhof 3e.

Halve finale
Daarna konden e zich gaan op-

maken voor de halve finales hier-
in ook veel UWTC-ers. Bij de boys 
9 zelfs 6 UWTC-ers in één bak, dit 
pakte goed uit voor Rens Grömmel 
en Jessy Soede zij eindigde netjes 
bij de eerste 4. Mika van Kerkwijk 
was zo lekker van zijn patatje aan 
het genieten dat hij zijn halve fina-
le vergeten was?!? In de andere hal-
ve finale lukte het Daan Corts om 
mooi als vierde te eindigen. Bij de 
boys 10 ook een finale plaats voor 
Max Kroon. Bij de boys 11 lukte 
het zelfs 4 UWTC-ers om de fina-
le te halen, Brian Boomkens, Ton-
ko Klein Gunnewiek, Max de Be-
ij en Jens van Diemen! Ook bij de 
boys 13 twee UWTC-ers in de finale, 
Bart van Bemmelen en Kevin Boom-
kens. Bij de boys 15-16 reed Arjan 
van Bodegraven zeer sterk naar de 
2e plaats. In de laatste halve finale 
bij de boys 17+ reed Michael Schek-
kerman mooi naar een derde plaats.

Finale
Om 13.15 uur werd er begonnen 
met de A en B finales de top 3 uit-
slag van de A-finales:
Cruisers 40 + Gaby Paans 3e , Crui-
sers 17-29 Bart van Bemmelen 2e 
en Sven Wiebes 3e , Boys 8 Jur de 
Beij 3e , Boys 11 Brian Boomkens 
1ste , Boys 13 Bart van Bemmelen 
1ste , Kevin Boomkens 3e , Boys 14 
Joey Nap 1ste , Boys 17+ Michael 
Schekkerman 3e. De jury kon nu 
de punten gaan berekenen welke 
club de winnaar zou zijn. In de tus-
sentijd werd de open klasse verre-
den. De volgende rijders gingen met 
een mooie beker naar huis: boys 7 
Jur de Beij 1ste !! boys 10/11 Brian 
Boomkens 2e , boys 12/13 Bart van 
Bemmelen 1ste !!. 
Om 15.45 uur was de wedstrijd af-
gelopen hierna volgde de uitreiking 
van de bekers. Zou UWTC wederom 
de beste club van het Westen ge-
worden zijn??? Helaas net tweede 
geworden achter de organiserende 
vereniging de Wheely’s, een prima 
prestatie! 

De Avondvierdaagse is weer volbracht
Mijdrecht - De Avondvierdaagse 
van Mijdrecht en Wilnis , zit erop. 
De ouderen en de kinderen hebben 
er 5,10,20 of zelfs 40 kilometer per 
dag gelopen en gelukkig bijna hele-
maal droog. De finaledag was - he-
laas voor de voetballiefhebbers - op 
vrijdag gepland. De avond dat het 
Nederlands elftal zijn eerste wed-
strijd in het WK tegen Spanje moest 
spelen. Het defile was een half uur 
vervroegd, maar toch jammer, aan-
gezien hele families vooraf een bbq 
of iets hadden ingepland. Gelukkig 
was toch nog aardig druk langs de 
route en konden de kinderen hun 
ere ronde lopen. Op bijgaande fo-
to een groepje kids van de Hofland-
school, de school waar maar liefst 
188 leerlingen meeliepen. Deze vro-
lijke meidengroep liep de 10 kilo-
meter.

Mijdrecht - Dit jaar organiseert 
Tennisvereniging De Ronde Vener 
alweer voor de 30e keer het Open 
Toernooi. Het Hypotheekshop Open 
zal worden gehouden van zaterdag 
28 juni tot en met zondag 6 juli op 
het park van Tennisvereniging De 
Ronde Vener.

Het is een open toernooi hetgeen 
betekent dat leden van alle tennis-
verenigingen mogen meedoen.
Er wordt gespeeld in de volgende 
categorieën: 3, 4, 5, 6 (17+), 7 (17+), 
7 (35+) en 8(17+). Ook wordt er dit 
jaar weer een apart 50+ toernooi 
gespeeld. Deze wedstrijden worden 

overdag gespeeld en de verwach-
ting is dat er weer veel sportieve 50 
plussers uit de Ronde Venen zullen 
meedoen. Zeker is dat er gedurende 
de week weer voldoende te beleven 
valt op en om de tennisbaan tijdens 
dit altijd gezellige toernooi.
In ieder geval zal de bij de liefheb-

bers de bekende vlees- en vishoek 
niet ontbreken. Op vrijdag 4 juli 
wordt de feestavond gehouden met 
live muziek.
U bent van harte welkom om te ko-
men kijken op het tennispark van 
Tennisvereniging De Ronde Vener, 
gelegen rechts van De Meijert.

Avondvierdaagse lopen met 
getransplanteerde organen
Mijdrecht - De Avondvierdaag-
se zit er weer op. Vorige week werd 
dit wandelevenement weer in De 
Ronde Venen georganiseerd waar-
aan honderden wandelaars, jong 
en oud, deelnamen. Daaronder ook 
Karin Seip (39) uit Mijdrecht. Zij liep 
met haar vriendin, steun en toever-
laat Rietje Persoon afgelopen week 
de vijf kilometer uit en verdiende 
daarmee haar tweede Avondvier-
daagse kruisje.
Niets om over naar huis te schrijven 
zou je op het eerste gezicht zeggen. 
Maar voor Karin was het toch wel 
iets bijzonders. Liep zij vorig jaar de 
Avondvierdaagse met een slech-
te nierfunctie en als (ernstig) di-
abetisch patiënt, dit keer deed zij 
dat met getransplanteerde orga-
nen in haar lichaam! Twee jaar gele-
den verslechterde haar gezondheid 
in snel tempo met o.a. nierfalen (di-
abetische necropathie). Dialyse zat 
eraan te komen!
De enige redding was een trans-
plantatie van een nier en een al-
vleesklier (omdat zij diabeticus 
was) wilde zij het leven behouden. 
“Ik stond al wel op de wachtlijst 
maar dat moest wel een ‘pakketje’ 
van twee organen zijn en dat is niet 
een twee drie beschikbaar. Normaal 
kom je op de wachtlijst waarbij het 
zes tot zeven jaar kan duren voor-
dat je kans maakt op een nier. Maar 
het vreemde is dat het minder lang 
duurt als het in combinatie gaat met 
een alvleesklier. Ik heb precies 1 
jaar en 3 weken op de wachtlijst ge-
staan alvorens beide organen be-
schikbaar waren van een donor die 
na te zijn overleden door wat voor 
een oorzaak dan ook zijn/haar li-
chaam en organen ter beschikking 
heeft gesteld. Om een lang verf-

haal kort te maken: dat is mijn red-
ding geweest. Na een aantal onder-
zoeken of het bij mij wel zou lukken 
is op 9 februari dit jaar in het Leids 
Universitair Medische Centrum de 
transplantatie van beide organen 
uitgevoerd,” vertelt Karin Seip die 
op de keper beschouwd er weer als 
’herboren’ uitziet. “Het bijzondere is 
dat ik slechts 9 dagen in het zieken-
huis heb gelegen om te herstellen 
en daarna verder thuis met de hulp 
van het ziekenhuis als back-up, de 
huisarts en medewerkers van fysi-
osport ‘Kerngezond’ in het Hofland 
Medisch Centrum. Vooral deze laat-
ste hebben mij voor en na de ope-
ratie enorm gestimuleerd en gehol-
pen om in conditie te komen, te blij-
ven en te versterken. Maar je moet 
zelf ook de wil hebben om door te 
zetten. Je moet het zelf doen! Ove-
rigens is daar ook wel een proces 
aan vooraf gegaan om de beslissing 
te nemen dat je zelf akkoord gaat 
met de transplantaties. Daar moet je 
hulp bij hebben want geestelijk trek 
je dat niet in je eentje. Je moet bij je-
zelf ook de knop omzetten dat je dit 
werkelijk wilt. Het gaat niet zomaar 
van een leien dakje.”

Donorcodicil
Tot verbazing van zowel Karin als 
haar begeleiders en Kerngezond 
herstelde het lichaam zich goed 
en zelfs sneller dan verwacht. Zelfs 
zonder complicaties (tot nu toe). 
Zodanig dat ze weer genoeg uithou-
dingsvermogen kreeg om te spor-
ten. In dit geval de Avondvierdaagse 
die zij graag weer wilde lopen met 
haar vriendin. En dat is vier maan-
den na haar toch zware operatie ge-
lukt. “Dankzij mijn (onbekende) do-
nor, want zo noem ik die maar even, 

heb ik een tweede kans gekregen 
in mijn leven. Maar meer nog is het 
dat je weer een normaal leven krijgt 
en dat je ook na zo’n transplantatie 
weer kunt sporten. Wat je ook leert 
is dat je nooit bij de pakken moet 
neerzitten. Je kunt meer verzetten 
dan je denkt.
Probeer zo goed mogelijk om te 
gaan met een ziekte of een ge-
brek en streef naar herstel voor zo-
ver dat een reële kans is. In dit ge-
val reikt mijn dankbaarheid verder 

dan het stil ‘dankjewel’ zeggen te-
gen mijn donor na het halen van de 
Avondvierdaagse. Wat ook een feit 
is waar ik nooit bij heb stilgestaan, 
is dat je enorm dankbaar moet zijn 
dat er mensen zijn die na hun over-
lijden delen van hun lichaam wil-
len afstaan om anderen te helpen 
het leven te behouden. Daar moe-
ten er meer van komen, dus ik be-
veel een donorcodicil voor iedereen 
van harte aan. Je beseft pas hoe be-
langrijk het is als je zelf een orgaan 
nodig hebt. Ik heb ook een codicil, 
want er zal na mijn overlijden best 
nog wat intact zijn waarvan een an-
der plezier kan hebben. Maar die 
uitspraak van mij zal geen verwon-
dering wekken.” Aldus Karin die te-
recht trots is op haar twee Avond-
vierdaagse kruisjes.

Tennisvereniging DRV

De Hypotheekshop Open Toernooi
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2000 deelnemers aan
Rabo Fietstocht

De Ronde Venen - Ondanks de 
vele andere activiteiten in de regio 
was de Rabo Fietstocht van Rabo-
bank Rijn en Veenstromen afgelo-
pen zaterdag een groot succes. 
Ruim 2000 mensen fietsten de tocht 
en spekten de kas van de zo’n 160 
deelnemende verenigingen, stich-
tingen en scholen. Verenigingen, 
stichtingen en scholen uit het werk-
gebied van de Rabobank konden 
door deelname aan de fietstocht 
geld ophalen voor de kas. Voor ie-
dereen die de tocht heeft uitgere-
den, schenkt de Rabobank een vast 
bedrag, afhankelijk van de verreden 
afstand, van 
5, 8 of 12 euro aan een lokale ver-
eniging, stichting en school naar 
keuze. Tot een maximum van 750 
euro. Hoeveel elke deelnemende 
vereniging bij elkaar heeft gefietst, 
wordt binnenkort bekend gemaakt, 

zodra alle stempelkaarten bij de Ra-
bobank binnen zijn. 

Samenwerking
In samenwerking met de fietsclubs 
WTC Woerden en TTC De Merel zijn 
de routes uitgezet en uitgepijld. “De 
route was heel goed te volgen door 
de vele borden. Een routebeschrij-
ving hadden we niet eens nodig”, 
aldus een deelnemer aan de fiets-
tocht. De Verkeersregelaars Woer-
den zorgden ervoor dat iedereen 
veilig kon oversteken en de lokale 
EHBO-verenigingen waren aanwe-
zig v oor ev entuele c alamiteiten.                                                    
Lokale ondernemers
Er kon gestart worden vanaf de drie 
kantoren in Woerden, Bodegra-
ven en Mijdrecht. Maar ook bij het 
Mobiele Servicepunt in Kockengen. 
Daarnaast was het zelfs mogelijk 
om de tocht te starten vanuit huis of 

vanaf de vereniging of school. On-
derweg hadden de deelnemers de 
gelegenheid om een kop koffie te 
drinken en allerlei lekkers te nutti-
gen bij lokale ondernemers die hun 
bedrijf of horecagelegenheid had-
den opengesteld.                                    
Oranje
Alle deelnemers ontvingen bij de 
inschrijving een oranje rugzak met 
versnaperingen voor onderweg. De-
ze oranje rugzakken creëerden let-
terlijk een oranje lint door het werk-
gebied van de Rabobank. Daarnaast 
hadden vele fietsers hun oranje out-
fit aangehouden na de winst van 
Nederland op Spanje. Rabobank 
Rijn en Veenstromen kijkt terug op 
een succesvolle fietstocht en be-
dankt iedereen die deze fietstocht 
mogelijk heeft gemaakt. Samen 
sterker! 
Foto: sportinbeeld.com

Casper Bulterman geslaagd 
voor 1e dan taekwondo
Mijdrecht - Horangi taekwondoka 
Casper Bulterman heeft op zater-
dag 14 juni 2014 zijn eerste dan tae-
kwondo behaald, dit is hetzelfde als 
de bekende zwarte band. Casper is 
slechts 15 jaar en dit maakt het ha-
len van deze hoge graduatie extra 
bijzonder. Op een zwarte bandexa-
men taekwondo moet de kandidaat 
bewijzen dat hij of zij een aantal 
vaardigheden bezit. Casper begon 
het examen met het demonstreren 
van een aantal stijlvormen, poom-
se’s. Dit betekent het individueel 
uitvoeren van een reeks technieken. 
Het gaat hierbij om de lichaamsbe-
heersing en Casper liet een uitste-
kend eerste onderdeel zien.  Daarna 
liet hij samen met Attilla de Groot, 
zijn trainingspartner, liet hij zien 
dat hij zijn technieken ook in rela-

tie tot een tegenstander prima be-
heerst tijdens de stapsparring. Tij-
dens het onderdeel zelfverdediging 
liet hij zien dat hij ook slim en fel kan 
reageren op verschillende aanvallen 
zoals grepen en verwurgingen. Bij 
het onderdeel sparren liet Casper 
zien dat hij het wedstrijdtaekwondo 
onder de knie heeft. Attilla was ook 
hier zijn tegenstander en bij dit on-
derdeel moest Casper de examina-
toren ervan overtuigen dat hij veel 
variatie in huis heeft. Zowel aanval-
lend door zelfverzekerd en doelge-
richt te zijn als verdedigend waarbij 
het gaat om snel en doordacht re-
ageren op een aanval. Verder moet 
men voor het examen Koreaanse 
benamingen van technieken en li-
chaamsdelen kennen voor het on-
derdeel theorie, en voor het onder-

De SuperTwisters bedanken Jumbo!
Mijdrecht - Goed weer, mooie 
wandelroutes en een gezellige 
groep SuperTwisters maakten deze 
avondvierdaagse weer een gezel-
lig wandelfeest! Iedere avond werd 
er met veel enthousiasme begon-
nen aan de route van 10 kilometer! 
Dit jaar werd de avondvierdaagse in 
Vinkeveen niet alleen gesponsord 
door de Jumbo, maar ook groep 7 
van de Twistvliedschool werd ge-

sponsord! Iedere avond werden 
we onderweg verrast met wat lek-
kers. Donderdagavond stond me-
dewerkster Karin van Stempvoort 
op ons op te wachten met heerlij-
ke ijsjes. Als beloning werden vrij-
dagavond de felbegeerde medail-
les uitgereikt, die iedereen absoluut 
verdiend had. Medewerkster Moni-
que van Zwieten zorgde ervoor dat 
alle kinderen een goed gevulde tas 

van de Jumbo ontvingen.Voor alle 
ouders was er een mooie bos, uiter-
aard, oranje gerbera’s, die gespon-
sord werden door Simon Zwarts 
uit Mijdrecht. Verder willen we ook 
Karweij en ijssalon Opera bedanken 
voor hun bijdrage. Het was weder-
om een zeer geslaagde avondvier-
daagse en we kjiken nu al weer uit 
naar volgend jaar!

Dames Tv De Ronde Vener kampioen 
op zaterdag
Mijdrecht - Het tweede dames-
team van de zaterdag van tennis-
vereniging De Ronde Vener is kam-
pioen geworden. Het team, dat dit 
jaar voor het eerst bij elkaar is, be-
staat uit Caroline Lotgering, Karin 
Bedeker, Marleen Kuiper, Jeannet 
de Jonge, Carin de Hondt, Saskia 

de Jong en Charlotte Homan. Elke 
week was er weer een hoop spor-
tiviteit en gezelligheid op de baan, 
maar ook zeker daarnaast als de 
wedstrijden gespeeld waren. Vele 
supporters hadden zij elke keer die 
ook bij uitwedstrijden hun kwamen 
steunen. De dames zagen er tip top 

uit door de gesponsorde pakken 
van Chef Thor. Chef Thor bedankt 
en de door Chef Thor gemaakte ve-
getarisch bitterballetje smaakte pri-
ma na die wedstrijden. Volgend jaar 
gaan de dames het een in hogere 
klasse weer proberen om kampioen 
te worden.

WK etalage-
wedstrijd 
in Wilnis
Wilnis - De Wilnisse Ondernemers 
gaat de vlag uit voor Oranje, tot en 
met 27 juni maak je kans op één van 
de vijf Nederlands elftal shirts. 
In de winkels herkenbaar aan de 
WK2014 vlag is een foto verstopt 
van een speler van het Nederlands 
elftal. Vul de naam van het bedrijf 
in achter de speler op het deelna-
meformulier (verkrijgbaar in de win-
kels). Alle 23 spelers gevonden, dan 
snel inleveren bij het servicepunt 
en maak kans op één van de oran-
je shirts.

Aalsmeer Flower Festival: 

Verrassend veelzijdig!
Aalsmeer - Zaterdag 21 en zondag 
22 juni toont het Aalsmeer Flower 
Festival de kracht van dit bloemrijke 
dorp. Waarin Aalsmeer zich onder-
scheid, zich manifesteert en een ge-
wild woongebied is geworden. Ooit 
de bakermat van de bloemsierteelt 
en nu een dynamisch dorp waar op 
velerlei gebied, kunst, sport, cul-
tuur, van alles gebeurt. Na jaren van 
overleg en praten over een moge-
lijk evenement waarin het specifieke 
karakter van het bloemendorp werd 
benadrukt zijn het VVV Aalsmeer 
en de gemeente die nu hun moed 
tonen! Zij geloven in het concept 
en wisten maar liefst 20 organisa-
ties en bedrijven ervan te overtui-
gen om mee te doen. Daardoor kan 
er ondanks een vrij korte voorbe-
reidingstijd een programma wor-
den gepresenteerd dat staat als een 
huis. Twee dagen lang zullen bloe-
men centraal staan, kan men wan-
delend, fietsend en rijdend door het 
dorp, kijken naar bijzondere ten-
toonstellingen, meedoen aan work-
shops, bijzondere tuinen bezoe-
ken, varen over en langs de mooiste 
unieke water- en natuurgebieden, 
fietsen langs onvermoed natuur-
schoon. Wie geïnteresseerd is in de 
geschiedenis van Aalsmeer kan op 
meerdere locaties zijn/haar hart op-
halen. Logistiek is het allemaal goed 
geregeld, gewoon lekker de auto 
thuis laten! Voor de sportievelingen 
is er een fietstocht, een rondrijden-
de bus pikt de wandelaars op ver-
schillende locaties op, en men kan 
ook per boot op ontdekkingstocht. 
En belangrijk, op dit soort feestelij-
ke dagen is op zijn tijd genieten van 
een hapje en een drankje natuurlijk 
vanzelfsprekend. Op meerdere lo-
caties is dat mogelijk. Het program-
ma op beide dagen is van 11.00 tot 
16.00 uur tenzij anders aangegeven.

Programma Aalsmeer centrum:
Molenplein: Het Aalsmeer Flower 
Festival begint om 8.30 uur met 
een stevig Hollands ontbijt voor alle 
deelnemers. Bij voldoende wind zul-
len de wieken van Korenmolen de 
Leeuwen draaien en wordt er meel 
gemalen. Leuk om met kinderen een 
bezoekje aan de molen te brengen. 
Beeldhouwer Mark van Kuppevelt 
‘verplaatst’ voor dit weekend tijdelijk 
zijn atelier. Geïnspireerd door bloe-
men en planten demonstreert hij 
hoe boeiend zijn vak is en natuurlijk 
krijgt ook het publiek de kans om 
mee te doen. De inspirerende work-
shops van Mark zijn altijd de moei-
te waard. De poffertjeskraam, ver-
zorgd door de vrijwilligers van de 
Molen, zal zeker veel aftrek vinden. 
Foto’s op de daktuin van project Van 
Berkel: Aalsmeer Photo heeft een 
fotowedstrijd uitgeschreven met het 
thema: ‘Aalsmeer Bloemendorp’. De 
vakjury heeft bijna 100 inzendingen 
bekeken. De als beste geselecteer-

de foto’s worden door Foto de Boer 
op groot formaat gedrukt en geëx-
poseerd op de verrassende en uit-
bundige daktuin van project van 
Berkel (nieuwbouw Molenpad) Er 
is werk te zien van Monic Persoon, 
Judith de Bats, Josine van Erp, Kick 
Spaargaren, Ineke van Mourik, Mar-
go Schouten, Sjonnie Bax, Jolanda 
Kooij, Klaas de Groot en Catharina.
Historische Tuin: Op beide dagen 
wordt er om 15.00 uur een publieks-
veiling gehouden onder leiding van 
erkende veilingmeesters. En natuur-
lijk kan de rijk bloeiende tuin be-
zocht worden evenals het museum 
met onder andere bodemvondsten. 
Met de museum jaarkaart is de Tuin 
gratis te bezichtigen. De Oude Vei-
ling: De uitgeschreven wandelin-
gen starten en eindigen in De Ou-
de veiling. Gidsen René Martijn en 
Henk de Gooijer nemen de wan-
delaars mee langs historische sier-
teeltlocaties, zoals onder andere het 
Boomkwekerskerhof, Stokkeland 
en het CAV complex (duur wande-
ling ongeveer anderhalf uur). Zater-
dag start men om 10.30 uur en zon-
dag 14.00 uur. De deelname is gra-
tis. In de kleine zaal zijn bloemtafe-
relen van de Amstelveense kunste-
naar Toon de Haas te bewonderen. 
Permanent worden in het restaurant 
oude filmbeelden van de kwekers-
geschiedenis getoond. Een mooie 
tijdreis door het verleden. Zondag is 
er vanaf 16.00 uur live-muziek.

Junior Pramen race
Op zaterdag 21 juni start om 13.00 
uur op het Stokkeland de junior 
pramenrace. Een prachtig spektakel 
voor de jeugd.
Programma Aalsmeer oost: The 
Beach (voormalige veiling Bloemen-
lust) is een bezoek waard! Terecht 
met trots leidt eigenaar Ruud Vis-
mans bezoekers rond door het ge-
bouw aan de Oosteinderweg 247a. 
Vele mooie historische elementen in 
het gebouw zijn gelukkig behouden, 
het heden en verleden liggen in el-
kaars verlengde. Met de getoonde 
oude filmopnames wordt het ver-
leden weer levend. Tijden van de 
rondleiding (gratis) zijn op beide 
dagen 11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Rondvaart Aalsmeer: Varen over een 
stuk authentiek Poelgebied. De bo-
venlanden zullen bekoren om hun 
natuurschoon en de stilte van het 
water. Vertrektijden: 12.00 uur en 
14.00 uur. Volwassenen betalen 7 
euro, kinderen tot 12 jaar 3.25 euro. 
Opstappen nabij The Beach, Pont-
weg.
Belle Epoque: In de drie siertuinen 
van Belle Epoque zullen de bezoe-
kers hun ogen uitkijken. Eén gro-
te rozenweelde. Bijzonder zijn de 
heerlijke ruikende vijftiende eeuw-
se botanische rozen. Voor kinde-
ren is er een leuke wedstrijd uitge-
schreven: ‘rozen raden’. Verder is er 

de verkiezing: de mooiste tuinroos 
van Aalsmeer. Ook zijn er demon-
straties rozen oculeren. En vergeet 
niet de kas met de hanging bas-
kets van Morning Glory te bekijken, 
een bijzondere ontdekking! Het Ro-
zenplein: Mede door de kunstenaar 
Iris le Rute heeft het Rozenplein in 
Nieuw Oosteinde de televisie ge-
haald. Haar beelden zijn mede be-
palend voor de sfeer en de uitstra-
ling van het plein. Voor de bewoners 
is het een heerlijke ontmoetingsplek 
geworden. Gedurende Aalsmeer 
Flower Festival zal het Rozenplein  
bedolven worden onder rozen. Do-
centen en cursisten van het Boer-
ma Instituut geven demonstra-
ties bloemschikken. Deze activiteit 
valt samen met het georganiseer-
de Bruggenfestival in de wijk. Open 
Tuinen Weekend: Twintig bijzondere 
particuliere tuinen in Aalsmeer en 
omgeving kunnen worden bezocht. 
Het Boerma Instituut maakt op ei-
gen locatie aan de Legmeerdijk deel 
uit van het ‘Open Tuinen Weekend’. 
De tuinen van de bloemschikschool 
zijn op beide dagen te bezichtigen. 
Zondag 22 juni is er ook een work-
shop: ‘bloementuintje’ en ‘bloemrij-
ke vegetatie’. Voor beide workshops 
moet worden ingeschreven zie 
vvvaalsmeer.nl. Henk van Leeuwen 
(Westeinder Rondvaart) vaart van-
af het Praamplein langs een aan-
tal eilandtuinen. Henk is een fan-
tastische verteller, zijn anekdotes 
en verhalen garanderen een boei-
end luisterfeest! Hiervoor kunt u in-
schrijven op inforr@westeinder-
rondvaart.nl. Kosten 12.50 euro in-
clusief koffie en koek. Vervoer: Twee 
speciale festivalbussen rijden ron-
des langs de locaties. Eén van de 
bussen is de  ‘Jules Verne’ (bouw-
jaar 1963)  een luxe VIP bus waar-
mee vroeger hoogwaardigheidsbe-
kleders uit binnen-en buitenland 
werden vervoerd. Koningin Juliana 
was één van hen. De Festivalbussen 
rijden langs alle hoofdlocaties en 
men kan in- en uitstappen naar be-
lieven. De bussen  komen ook langs 
het startpunt van  het ‘Open Tuinen 
Weekend’ (het Wellant College in de 
Linnaeuslaan). Het vervoer is gratis!
Op de fiets, wandelend en varend: 
De Groene As verbindt. Ontdek fiet-
send, lopend of varend het aantrek-
kelijke landschap tussen Amstel-
land en Spaarnwoude. Langs de 
route zijn diverse activiteiten. De 
Poel en de Bovenlanden maken deel 
uit van de Groene As, een leefge-
bied voor bijzondere plant en dier-
soorten. De routes zijn te downloa-
den via www.noordholland.nl/groe-
ne-as. Deelname is alleen op zater-
dag 21 juni mogelijk.
Plaspop op de Westeinder: Om het 
feest compleet te maken barst za-
terdag 21 juni vanaf 21.00 uur het 
muziekspektakel Plaspop los. 
Janna van Zon

deel breektest moeten de deelne-
mers houten planken breken met 
precisie en kracht.
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TVM Bar Open 2014 van 
start
Mijdrecht - Sinds afgelopen za-
terdag staat Tennis Vereniging 
Mijdrecht volledig in het teken van 
het open toernooi. Iedere dag wor-
den er spannende wedstrijden ge-
speeld in vele categorieën. 
TVM speler en toernooiwinnaar 
2013 Jeroen Wichers, verdedigt de-
ze week zijn titel. De fi nale heren 
enkel, maar ook alle overige fi nale-
partijen, worden op zondag 22 ju-
ni gespeeld. Naast de wedstrijden 
heeft de toernooicommissie uiter-

aard gezorgd voor een boordevol 
programma met activiteiten. Zo kan 
iedereen die dat leuk vindt bijvoor-
beeld op woensdag 18 juni de voet-
balwedstrijd Nederland-Australie 
op een groot scherm komen bekij-
ken of donderdag 19 juni meedoen 
aan de Pub Quiz. Op zaterdagavond 
kun je dineren aan lange tafels in 
Italiaanse sfeer. Het verloop van alle 
wedstrijden kan door tennisliefheb-
bers worden gevolgd via www.tvm-
mijdrecht.nl. Foto: sportinbeeld.com

Het minikamp bij De Vinken 
was weer geslaagd!
Vinkeveen - Van 6 op 7 juni werd 
het jaarlijkse minikamp weer ge-
houden in het vinkennest. Alle 
jeugd van de D, E en de F waren van 
harte welkom om de leukste nacht 
van het jaar mee te maken.
Het thema dit jaar was onderwater-
wereld. 
De kids kwamen om 17.00 verkleed 
binnen en zochten snel een plekje 
uit om die nacht te gaan slapen. Na-
dat de kinderen hun buikje vol had-
den gegeten met broodjes knak-

worst, werd er geknutseld. Er werd 
een heuse octopus geknutseld. Ve-
le mooie creaties zijn gemaakt. Hier-
na was het tijd voor een handelspel. 
Voorwerpen moesten gekocht en 
verkocht worden in verschillende 
dorpen. De prijzen hiervan verschil-
de per bank. De kinderen moesten 
dus goed kijken bij welke bank de 
voorwerpen het meest zouden ople-
veren en waar zij ze het beste kon-
den kopen. Alle kinderen deden en-
thousiast mee. Na een lekker zakje 

chips en een glaasje fris was het tijd 
om te gaan slapen. Nou ja... natuur-
lijk werd er ook nog een hele poos 
gekeet! s´Morgens was er een vos-
senjacht, alle karakters uit het tv-
programma Spongebob moesten 
gezocht worden.
Er werden spelletjes bij de vossen 
gedaan en de prijs moest gezocht 
worden aan de hand van raadsels. 
De leiding van minikamp bedanken 
alle kids voor hun deelname. Hope-
lijk tot volgend jaar!

GVM’79 individuele 
recreanten wedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 14 juni was 
dé kans voor de recreanten turn-
sters en turners van GVM’79 om 
hun kunnen te tonen in de indivi-
duele recreanten wedstrijd. Deze 
wedstrijd is speciaal bedoeld voor 
kinderen die recreatief turnen (max 
1,5 uur per week). Voor GVM’79 
kwamen er maar liefst 34 gymnas-
ten de vloer op. Ook de jongens-
groep, die nu ongeveer 1 jaar draait, 
was met 8 jongens goed vertegen-
woordigd! In totaal deden er de-
ze dag meer dan 400 deelnemers 

mee, wat betekende dat de con-
currentie moordend was! Alle gym-
nasten van GVM’79 hebben het pri-
ma gedaan, hoewel er van de zenu-
wen ook nog weleens wat dinge-
tjes vergeten werden. Bij de prijsuit-
reiking kregen alle gymnasten een 
mooi vaantje als aandenken aan de-
ze wedstrijd. Maar natuurlijk waren 
er ook medailles voor de GVMérs: 
Eva Oudman en Chalissa Boxce 4e 
plaats, Ruben Blankensteijn en Kaja 
Doelman 2e plaats en een prachtige 
gouden medaille voor Merel Koek.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 20 ju-
ni 2014 is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aanwezig 
zijn om, let op ja, 19.45 uur en ui-
terlijk om 20.00 starten met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek. We spe-
len viermaal zestien giffi es , 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 laatst gespeelde 

prijsklaverjasavond op vrijdag was;
1 Martien de Kuijer  7540 punten 
2 Gerrit de Busser  6906 punten
3 Sjaan Kolenberg  6876 punten
4 Cees Wijngaarden  6664 punten
5 Cees Lof  6660 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Greet Koot met 5084 punten .
De volgende datums voor het prijs-
klaverjassen zijn in 2014; 20 juni en 
4 juli, 11 juli Kraken om de inleg 
zonder tombola, de laatste avond 
voor de vakantie.

De laatste ronde
Wilnis - Een 5-tal meisjes van de 
CSW E-jeugd is de afgelopen we-
ken betrokken geweest bij het 
KNVB straatvoetbaltoernooi 4 te-
gen 4. Zaterdag acteerde het team 
in de derde ronde van dit toernooi 
in Alphen aan de Rijn op het Thor-
beckeplein, waar de overgeble-
ven teams uit West 1 en West 2 te-
gen elkaar uitkwamen voor 2 plek-
jes in de grote , landelijke fi nale. Het 
CSW team speelde tegen 5 andere 
teams en allemaal hadden ze maar 
één doel voor ogen: plaatsing voor 
de eindronde in Den Haag, waar de 
zes sterkste teams uit Nederland 
naar toe mogen, eentje uit elk dis-
trict. De CSW-meiden hebben het 
prima gedaan, na 4 overwinningen 
en 1 nederlaag plaatsten ze zich in-
derdaad voor de grote fi nale op “Het 

Plein” in Den Haag op zaterdag 5 ju-
li. Daar strijden  zes teams  om de ti-
tel  straatvoetbalkampioen van Ne-
derland bij de E meisjes. Op het-
zelfde plein zullen die dag ook de D 
meisjes en de E en D jongens om de 
landstitel spelen.
De KNVB zal er ongetwijfeld een 
groot, goed georganiseerd spekta-
kel van maken met een geweldige 
sfeer en veel publiek. We duimen 
voor Donna, Noa, Annabel, Suus 
en Romy. Den Haag halen is al heel 
mooi, we zullen zien, of er nog meer 
in zit. CSW kan nog best een aan-
tal nieuwe E (geb jaar 2004 en 2005) 
en F pupillen (geb jaar 2006 en la-
ter) plaatsen voor het nieuwe se-
zoen. Info: Nelleke Vrielink (242503), 
hoofdtrainster en Bertus Vrielink 
(285291), coördinator.

Examens Judoschool 
Blaauw
Wilnis – Afgelopen week is er in de 
dojo van Judoschool Blaauw de eer-
ste van twee weken examens afge-
nomen. Deze week hebben 75 judo-
ka’s laten zien wat zij het afgelopen 
seizoen hadden bijgeleerd. Gadege-
slagen door ouders, oma’s, opa’s en 
andere belangstellenden, die geno-
ten van de verrichtingen, lieten de 
judoka’s de worpen en de grond-
handelingen zien.

De voorzitter van de examencom-
missie, bestaande uit David Siebe-
ler, Martijn de Jong, Ronald Ousso-
ren en Edwin Blaauw, heeft een ie-
der persoonlijk toegesproken en de 
uitslagen bekend gemaakt.

De uitslagen van 
afgelopen week zijn:
Gele slip, 6e Kyu
Arien Jan Gerrits, Daan van der 
Veer, Ismael Ozdemir, Jelmer Zui-
ker, Kyan van der Toorren, Marijn 
van der Meulen, Marwen Hanzouli, 
Niels Knol, Niels van Haaften, Quin-
ty Koeleman, Rune Lemmens, Thijs 
Polman
Gele band, 5e Kyu
Casper de Groot, Daan Koot, Florian 
Hasse, Kim Mulder, Kyran Bras, Lex 
Nijboer, Lisette Bon, Mathieu Anto-
nis, Mike van der Linden, Robin Ba-
der, Yannick Nijboer
Oranje slip, 5e Kyu
Bjorn van Leuven, Bram Koot, Jens 
van der Weijden, Marijke van Don-

selaar, Nick Fiege, Nick van Putten, 
Pepijn Nieuwenhuizen, Rami el Fat-
tahi, Sem van der Kroef, Twan Ver-
steeg
Oranje band, 4e Kyu
Aiden Vermeulen, Bartho Postma, 
Berend Meijles, Claudia van der Pol, 
Elysa Kikken, Gabriel Losekoot, Joep 
Wilmink, Jordy Brands, Kai Albers, 
Merel van Zanten, Niels van de Vall, 
Pascal Konijnenburg, Ruben Duijn, 
Sander Loo, Tom Lakerveld
Groene slip, 4e Kyu
Daan van Scheppingen, Dylan 
Koeleman, Shmuli Buys, Vincent 
Borsje
Groene band, 3e Kyu
Bjorn Lemmens, Calvin Kikken, De-
bora Vogelaar, Erik Oomen, Gine-
lo Kooijman, Kevin Westerman, Li-
sa Zürcher, Remke Verwoerd, Simon 
Klappe
Blauwe slip, 3e Kyu
Dyami Koppenol, Simon Duijn
Blauwe band, 2e Kyu
Cas Jansen, Erlend Keune, Jouke 
van Westrenen, Martijn ten Veld-
huis, Max van Veen, Mila van Coe-
vorden, Tim Hoevenaar, Tobias van 
Bruggen
Bruine slip, 2e Kyu
Jasper Paul, Jesse Goossens
Bruine band, 1e Kyu
Axel van den Hoff, Hidde Goossens

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

Succes Judoschool Blaauw
Wilnis – Zondag 15 juni hebben ne-
genentwinting judoka’s van Judo-
school Blaauw meegedaan met het 
laatste Fuyiama toernooi van dit sei-
zoen. Aan het einde van de dag wa-
ren er 6 eerste plaatsen en 4 tweede 
plaatsen gewonnen. 
Naast de prijzen voor deze toernooi-
ronde waren er ook prijzen voor de-
gene die het best gedraaid hebben 
dit seizoen tijdens de Fuyiama toer-
nooien. Deze judoka’s mogen zich 
dan voor een jaar overall kampioen 
noemen van het Fuyiama judotoer-
nooi. Dylan Koeleman, Luuk Haar-
man en Tijn Haarman mochten de-
ze mooie prijs in ontvangst nemen.
De 6 deelnemers die de eerste prijs 
hebben gewonnen zijn: Andre van 
den Bosch, Dylan Koeleman, Joey 
De Hondt, Luuk Haarman, Quinty 
Koeleman, Tijn Haarman
De 4 deelnemers die de tweede prijs 
hebben gewonnen zijn: Bjorn Lem-
mens, Daan van der Veer, Kyan van 
der Toorren, Martijn ten Veldhuis

Toradoschi toernooi
Acht judoka’s van Judoschool 
Blaauw streden mee om de ere-
plaatsten op het Toradoshi Toernooi 
in Beverwijk.

Aan dit toernooi hadden zich 602 
deelnemers ingeschreven. Er deden 
ook deelnemers uit Noorwegen mee 
met dit toernooi.

Cas Jansen deed het erg goed in 
zijn poule. Hij verloor alleen van de 
kampioen van Noorwegen. Via de 
verliezersronde werd hij uiteindelijk 
verdiend derde.
Naast Cas wisten ook Marijke van 
Donselaar en Erlend Keune derde te 
worden in hun poule. Ook Kim Mul-
der deed het goed en wist mooie ip-
pons te maken. Uiteindelijk wist Kim 
in haar poule de tweede plaats te 
behalen. 
De overige deelnemers hebben 
goed hun best gedaan maar wisten 
niet bij de eerste drie te eindigen.

Dirk van der Vliet en met zijn partner Helene Kroon

Dirk van der Vliet draagt 
ereteken De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
ontving Vinkencoryfee Dirk van der 
Vliet na afl oop van een zeer ge-
slaagd mixtoernooi uit handen van 
clubvoorzitter Frans Karel de Rooij 
het Vinken-    ereteken als blijk van 
waardering voor zijn enorme inzet 
gedurende tientallen jaren voor de 
Vinkeveense korfbalvereniging.

Dirk van der Vliet is vele jaren het 
gezicht geweest van het vlaggen-
schip van De Vinken. Hij is de spe-
ler met de meeste wedstrijden op 
zijn naam (519). Ook is Van der Vliet 
al sinds zijn terugtreden als actief 

korfballer in mei 1996 met 1172 tref-
fers Vinken’s topscorer aller tijden. 
Daarnaast heeft Dirk ruim der-
tig jaren achtereen trainingen ver-
zorgd voor bijna alle Vinken jeugd- 
en selectieteams en daarmee heeft 
hij zijn gedrevenheid voor en ken-
nis van de korfbalsport voortdurend 
over gedragen.
De leden van De Vinken hebben 
met dit gebaar hun speciale dank 
overgebracht voor deze markan-
te korfballegende. Zij wensen dat 
Dirk nog lange tijd zijn enthousias-
me voor de korfbalsport bij De Vin-
ken wil uitdragen.
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