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Woninginval
Mijdrecht - Dat was even 
schrikken zondagmiddag voor 
de bewoners van de Prinses 
Marijkelaan in Mijdrecht, toen 
er plotseling met veel kabaal 
een inval werd gedaan in wo-
ning in deze straat. Het arres-
tatieteam forceerde de deur en 
een raam. Er werd een persooin 
aangehouden. Een woordvoer-
der van de politie liet desge-
vraagd weten dat deze inval te 
maken had met een mogelijk 
vuurwapengevaarlijk persoon.
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Wethouder Alberta Schuurs 
loopt ‘100 meter voor Dafne’
De Ronde Venen - Wethouder Al-
berta Schuurs (Sport, VVD) heeft 
donderdagavond 16 juni de ‘100 
meter voor Dafne’ gelopen. Dat 
deed zij samen met een groot aan-
tal sporters van atletiekvereniging 
De Veenlopers. Doel van deze ac-
tie is, behalve het aanmoedigen van 
Dafne Schippers, aandacht te vesti-
gen op een gezonde levensstijl voor 
jongeren. Dafne Schippers, kandi-
daat voor gouden medailles op het 
EK atletiek in Amsterdam en op de 
Olympische Spelen in Rio, vierde 
woensdag 15 juni haar 24ste ver-
jaardag. Om haar te feliciteren en 
haar aan te moedigen voor de ko-
mende, belangrijke wedstrijden, is 
de actie ‘100 meter voor Dafne’ ge-

organiseerd. Met deze actie wor-
den alle Nederlanders uitgedaagd 
100 meter te rennen, op straat, op 
het strand, in het weiland, op de at-
letiekbaan of in de sporthal. Het is 
een ludieke manier waarmee een 
gezonde leefstijl onder de aandacht 
wordt gebracht.  

Al jaren lid
Wethouders Alberta Schuurs ren-
de de 100 meter donderdagavond 
samen met een groot aantal Veen-
lopers op het bedrijventerrein in 
Mijdrecht, de plaats waar de atle-
tiekvereniging altijd traint. Schuurs: 
,,Behalve dat ik natuurlijk van har-
te hoop dat Dafne gouden medail-
les verovert in Amsterdam en Rio, 

doe ik mee om te laten zien hoe 
leuk bewegen en sporten is. Ik ben 
zelf al jaren lid van de Veenlopers, 
maar heb daarnaast ook verschil-
lende andere sporten gedaan, va-
riërend van tennis tot paardrijden 
en schaatsen. Behalve dat bewegen 
past in een gezonde leefstijl, heeft 
sporten me ook altijd veel plezier 
gebracht en sociale contacten op-
geleverd.’’ ‘100 meter voor Dafne’ is 
een initiatief van Jongeren Op Ge-
zond Gewicht (JOGG). Gemiddeld 
heeft één op de zeven Nederland-
se kinderen te kampen met overge-
wicht. JOGG richt zich op structure-
le aandacht voor een gezonde leef-
stijl in het algemeen en voor een ge-
zond gewicht in het bijzonder.

Wethouder Alberta Schuurs staat met een aantal Veenlopers aan de start voor de 100 meter
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Gestolen motor
Mijdrecht - Zondag jl ontdek-
te een voorbijganger een mo-
tor in een slootje bij de Stad-
houderslaan en de Prins Ber-
nardlaan in Mijdrecht. Bij na-
der onderzoek bleek de motor 
van een bewoner uit Mijdrecht 
te zijn en als gestolen op op-
gegeven.

Inloopochtenden 
Jolanda Dirksen
Mijdrecht - De inloopochten-
den bij Jolanda Dirksen Uit-
vaarverzorging, op de laatste 
vrijdag van de maand, gaan in 
de zomer maanden juni, juli en 
augustus, niet door. Zij verwel-
komt u weer graag met koffi e 
en thee op vrijdag 30 septem-
ber tussen 10 en 12 uur.

Welke maat papiercontainer krijgt u?

Als u niets doet, ontvangt 
u de grote container!
De Ronde Venen - Per september 
gaat de gemeente het oud papier in-
zamelen met containers. De papier-
containers worden vanaf dan één 
keer per maand geleegd door vrijwil-
ligers van verschillende (sport)ver-
enigingen, scholen en kerken. Er is 
helaas wat onduidelijkheid ontstaan 
door de publicaties van de gemeen-
te en de brief. Uit de publicaties zou 
je denken dat je, als je een contai-
ner wil, dat je dan een minicontai-
ner krijgt, een container van 140 li-
ter. Maar niets is minder waar. De 
minicontainer is 240 liter dus de gro-
te variant. Wat betekent dat voor u? 
Wilt u een kleine container dan moet 
u dat melden voor 27 juni a.s. Dat-
zelfde als u geen container wilt ont-
vangen: meld dit voor de 27ste juni, 
want anders staat er in augustus een 
grote container voor uw deur.

Woont u in laagbouw?
Dus... woont u in een laagbouw-
woning? Dan krijgt u voor septem-
ber een (grote) papiercontainer van 
240 liter. Wilt u die? Dan hoeft u ver-

der niets te doen. In augustus krijgt 
u een brief van Engels B.V. waar-
in staat wanneer de papiercontai-
ner precies geleverd wordt. De ver-
wachting is dat de container begin 
september bij u wordt afgeleverd. 
Wilt u een kleinere container (140 li-
ter) of geen container? Geef dit dan 
uiterlijk zondag 26 juni 2016 aan 
Engels B.V. door met het digitale 
antwoordformulier op www.engels-
logistiek.nl. De inloggegevens staan 
in de brief. Let op! Wilt u geen con-
tainer? Dan moet u uw papier zelf 
wegbrengen. Dit kan naar de ver-
schillende sportverenigingen, scho-
len en kerken die een papiercon-
tainer op hun terrein hebben staan 
of naar de afvalbrengstations in 
Mijdrecht en Abcoude. U kunt het 
niet meer in dozen op straat zetten. 

Buitengebied
Woont u in het buitengebied en 
heeft u nog geen papiercontainer? 
Dan kunt u er nu een aanvragen. U 
belt hiervoor naar het klantcontact-
centrum van de gemeente via 0297-

291616. U kunt kiezen tussen een 
container van 240 liter of van 140 li-
ter. Vermeld hierbij dat u in het bui-
tengebied woont. 

Hoogbouw
Woont u in hoogbouw? Veel hoog-
bouwwoningen hebben geen ruim-
te voor een eigen papiercontainer. 
Bewoners van hoogbouw kunnen 
daarom hun papier in dozen aan 
de straat blijven zetten. Alle inwo-
ners hebben afgelopen week een 
brief ontvangen over de verande-
ringen in de papierinzameling. Al-
le inwoners hebben deze week een 
brief ontvangen over de veranderin-
gen in de papierinzameling. Hebt u 
geen brief ontvangen? Bel dan naar 
het algemene nummer van de ge-
meente 0297-291616. Hebt u vra-
gen of opmerkingen over de invoe-
ring van papiercontainers dan kunt 
u bellen naar de helpdesk van En-
gels B.V. 0800–0202559. Meer infor-
matie vindt op www.derondevenen.
nl onder Leven en werken > Milieu 
en duurzaamheid > Afval.

De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen maakt gebruik van 
100 procent duurzame energie. Bij 
de aanbesteding van het gemeente-
lijk elektriciteitspakket is de levering 
van duurzame stroom als belang-
rijk uitgangspunt gehanteerd. De 
berichtgeving van Greenpeace dat 
De Ronde Venen niet van duurzame 
elektriciteit gebruikmaakt is geba-
seerd op onjuiste gegevens. In totaal 
verbruikt de gemeente jaarlijks zo’n 
1,8 GWh. Het overgrote deel daar-
van wordt geleverd door leverancier 
DVEP (De Vrije Energie Producent). 
Ook wordt een deel geproduceerd 
door de 65 zonnepanelen op het dak 
van het gemeentehuis die jaarlijks 
zo’n 20.000 kwh leveren. In 2014 is 
het elektriciteitsverbruik van de ge-
meente aanbesteed. Een belangrijk 
uitgangspunt in die aanbesteding 
was dat de geleverde elektriciteit 
100 procent duurzaam moest zijn. 
DVEP voldoet daaraan. De gemeen-
te beschikt ook over een certifi caat 
van DVEP waaruit blijkt dat duurza-
me elektriciteit is ontvangen in de 
vorm van hydro-elektrische energie.

Greenpeace
Vorige week publiceerde Green-
peace een overzicht, dat door ver-
schillende media werd overgeno-
men, waarin staat dat De Ronde Ve-
nen geen gebruik maakt van duur-
zame energie. De gemeente kreeg 

daarmee de kwalifi catie ‘Rood’. Na-
vraag bij Greenpeace heeft opgele-
verd dat zij niet op de hoogte waren 
van het verstrekte certifi caat. Wa-
ren ze dat wel geweest, dan had de 
gemeente niet de kwalifi catie rood, 
maar ‘oranje’ gekregen. Greenpeace 
beschouwt hydro-elekrticiteit name-
lijk niet als duurzame energie. Wet-
houder David Moolenburgh (CDA, 
Duurzaamheid): ,,Ik was zeer ver-
baasd over de berichtgeving. Het 
staat namelijk haaks op hetgeen we 
doen en belangrijk vinden: werken 
aan een duurzame gemeente. Dat 
doen we op tal van gebieden, en na-
tuurlijk ook op het gebied van ener-
gieverbruik. Bijvoorbeeld in de vorm 
van zonnepanelen op het gemeen-
tehuis. Ook onderzoeken we de mo-
gelijkheid om inwoners gezamenlijk 
te laten investeren in zonnepanelen. 
Met name voor mensen die geen 
ruimte hebben voor panelen op hun 
dak of waarvan het dak weinig zon 
vangt, biedt dat de mogelijkheid zelf 
te investeren in duurzame energie-
opwekking. De panelen zouden ge-
plaatst kunnen worden op gemeen-
telijke panden. Ook openen we in 
het najaar het Energieloket waar in-
woners terecht kunnen met vragen 
en advies kunnen krijgen op het ge-
bied duurzame energie en energie-
besparing. Onze ambitie is om in 
2040 een klimaatneutrale gemeen-
te te zijn.’’

Berichtgeving Greenpeace 
gebaseerd op onjuiste gegevens
Gemeente maakt wel 
gebruik van groene stroom

\Mijdrecht - Ondanks de enorm 
velen activiteiten in het Mijdrecht-
se dorpscentrum in verband met het 
Straattheater Festival, was het toch 
gezellig druk bij de Kop van Jut, ge-
organiseerd door de winkeliers van 
Dorpsstraat Noord in Mijdrecht. Ie-
dere vader ( of moeder) en zoon of 

dochter mocht op de Kop van Jut 
slaan en indien de bel rinkelde ont-
ving hij of zij die geslagen hadden 
een cadeaubon, te besteden bij een 
van de deelnemende Winkeliers. Het 
was een genot om te zien hoe jong 
en oud met verbeten kopjes pro-
beerde om de bel te laten klinken

Kop van Jut goed 
bezochte attractie

De Ronde Venen - Eet zoveel fri-
kadellen als je kan in twintig minu-
ten en wordt daarmee de frikadel-
len eet kampioen van De Ronde Ve-
nen. Vorige week werd dit ludieke 
kampioenschap weer gehouden bij 
Marie’s snackcorner in Mijdrecht. 
Bij de mannen hadden zich negen 
deelnemers gemeld: Mike Merx hij 
at er 6, Nordin Vis liet hij bij vijf, 
Daan Langeveld maar liefst 13, Ar-
jan Pauw stopte bij 9, Evert Treur 
en Janus Jacobs aten er 8, Hannes 
Jacobs 7, Lou Vermanen 8,5 en tot 
slot de grote kampioen: Kees Jan 

Langeveld, hij at er maar liefst 15 
op. Bij de dames ook negen deel-
nemers. Hier waren de verschil-
len groot. Jennifer Jacobs had het 
al gezien na twee frikadellen, Cor-
ry Oosterveer at er 4, Ineke Korten-
hoff en Danielle van Zijtveld 5 stuks, 
Henny Streekstra en Heidie Verma-
nen kwamen tot 6, Dagmar Ort 8 en 
de grote winnares was Wil Donke-
laar, met maar liefst 10,5 stuks. Op 
bijgaande foto van links naar rechts 
Kees Jan Langeveld, Wil Donkelaar 
en de organisatrice Marie van Ma-
nen.

De frikadellenkampioenen
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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.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Kauwtjes zijn talrijk. Ze weten zich 
steeds aan te passen aan veran-
derende omstandigheden en 
kunnen snel gebruik maken van 
nieuwe voedselbronnen. Hebben 
ze bijvoorbeeld eenmaal een voe-
dertafel in de achtertuin ontdekt, 
dan komen ze regelmatig langs. 
Vooral als er een hoge boom in 
de buurt is, waar ze snel naar toe 
kunnen. Kauwtjes zijn brutale en 
intelligente rakkers. Lawaaima-
kers die vanuit hoge bomen flink 
wat vogelstruif kunnen laten val-
len en soms voor overlast zorgen. 
Bijvoorbeeld door in een grote 
groep en met veel kabaal over te 
vliegen op zoek naar een slaap-
plaats. Of door in de vroege zo-
mer weken achtereen lawaaiig te 
paraderen in de dakgoot. En in-
tussen kijken of de kersen al rijp 
zijn. Op een goede dag vliegen ze 
dan met z’n allen tegelijk de ker-
senboom in en plukken hem to-
taal leeg in een mum van tijd. Dus 
geen kersen van eigen boom. 
Jammer maar helaas. Kauwtjes 
zijn wel boeiende vogels. Ze heb-
ben een soort taal met bepaalde 
geluiden voor verschillende situ-
aties. Er zijn sociale verbanden 
en er is een rangorde of pikorde. 
Verliefde stelletjes wisselen on-

derling blikken van verstandhou-
ding. Zelfs als de vogels in groe-
pen voedsel zoeken, zijn de paar-
tjes te herkennen. Man en vrouw 
zijn onafscheidelijk, blijven elkaar 
een leven lang trouw. Bij het vin-
den van een broedplaats gaan de 
paartjes slim te werk. Ze broe-
den bij voorkeur in holle bomen 
en oude nesten van spechten. 
Ze maken ook wel nesten onder 
dakpannen en in schoorstenen. 
Kauwtjes vinden soms een ui-
lennestkast en kraken die vervol-
gens. Dat is jammer voor de uilen 
en voor de IVN-uilenwerkgroep, 
die zoveel moeite doet om de ui-
len te beschermen. Ook jammer 
maar helaas. 

Ria Waal

De Botshol excursies 
komen er weer aan!
De Ronde Venen - Je ziet ze niet 
zo snel, maar hoort ze wel dege-
lijk... de rietzangers. Hopelijk zien 
we de lepelaars weer, en de koe-
koek vliegt ‘koekoek’ roepend voor 
ons uit. Gidsen van het IVN zullen in 
het mooie, stille en afwisselende ge-
bied een excursie verzorgen. Zij zul-
len op zoek gaan naar kranswieren, 
de welriekende nachtorchis en an-
dere orchidee soorten, vlinders en 
libellen. Wellicht vliegt er een bui-
zerd over of een andere grote roof-
vogel zoals de havik of bruine kie-
kendief. Ga mee, geniet van de oog-
strelende omgeving en laat je ver-
rassen. In ieder geval is het gebied 
zelf al spannend met zijn vele sloten, 
het hoge riet, zijn moerasbos en de 
Grote en Kleine Wije. Je kunt er ver-
dwalen door het hoge riet dat van 
de sloten een doolhof maakt. Maar 
met een plattegrond en gidsen erbij 
gebeurt dat niet. 

De data waarop de excursies 
zijn gepland zijn: 
Zaterdag 18 juni 10.00–12.00 uur
Donderdag 23 juni 19.00–21.00 uur
Zaterdag 25 juni 10.00–12.00 uur 
Dinsdag 28 juni 19.00–21.00 uur
Zondag 3 juli 10.00–12.00 uur

Het verzamelen is bij boer Verwe-
ij, Botshol 14, 1391 HP Abcoude. In 
verband met de huur van de boot-
jes is aanmelden noodzakelijk! Dit 
kan op de website van het IVN:  
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde- 
venen-uithoorn/activiteiten/roeien-
op-botshol-0
Daar vindt u ook de route beschrij-
ving naar de startplaats. Of bij: Ma-
rianne v.d. Bosch: 0297–257287. 
Kosten: zijn voor IVN-leden en do-
nateurs 4,-, voor anderen 5,-. Gráág 
gepast geld meenemen. Het aantal 
deelnemers wordt bepaald door be-
schikbare boten en gidsen. 

Oud papier ophalen
Vinkeveen - De Hervormde Ge-
meente van Vinkeveen zal op zater-
dag 25 juni opnieuw oud papier op-
halen. Wilt u het papier vóór 9 uur 
aan de weg zetten? Wij doen dit al 
meer dan 40 jaar, we hopen dat u 

ons niet vergeet. Op 27 augustus 
hopen we dit te herhalen, zet u het 
in de agenda? Dit zal dan de laat-
ste keer zijn voordat we overgaan 
op papiercontainers. Alvast hartelijk 
dank! Comité Verenigingsgebouw.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Kauwtjes kraken 
uilennestkast

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Taptoe Mijdrecht 2016
Mijdrecht - Op zaterdag 25 juni 
vindt voor de 31ste keer de Taptoe 
Mijdrecht plaats. Ook dit jaar weer 
een aantrekkelijk programma dat 
om 14:00 uur begint op het Raad-
huisplein in Mijdrecht. De toegang 
is gratis.
Omstreeks 13:15 uur vertrekken de 
deelnemende bands vanaf het club-
gebouw De Notenkraker van gast-
heer VIOS. De straatparade begint 
aan de Windmolen en voert via di-
verse straten naar het taptoeterrein 
in het dorpscentrum van Mijdrecht. 
Daar is dan om 13:30 uur het voor-
programma al begonnen met een 
optreden van dweilorkest DORST. 
De volgende bands verlenen hun 
medewerking: Beatrix’ Drum & Bug-

le Corps uit Hilversum, Chr. Mu-
ziek- en Showband Bernhard uit 
Amersfoort, Damiate Band uit Haar-
lem, Showharmonie OBK uit Rhe-
nen, Show- & Marchingband VIOS 
uit Mijdrecht en VIOS TwirlPower 
uit Mijdrecht. De taptoe wordt om-
streeks 16:00 uur traditioneel afge-
sloten met het gezamenlijk spelen 
van een koraal, het signaal “Taptoe 
Infanterie” en het Wilhelmus. Voor 
informatie over VIOS, TwirlPower en 
DORST kunt u terecht op de web-
sites vios-mijdrecht.nl en dweilor-
kest-dorst.nl. De Taptoe Mijdrecht is 
een productie van muziekvereniging 
VIOS uit Mijdrecht en mede moge-
lijk door subsidie van gemeente De 
Ronde Venen.

Bingoseizoen van Proosdij 
bloemrijk beëindigd
Mijdrecht - Het bingoseizoen  van 
buurtverening Proosdij, die eens per 
maand wordt gehouden in gebouw 
Present , is bloemrijk beëindigd in 
deze laatste maand voor de zomer-
vakantie. Diverse winnaars waren 
blij met een gevarieerde grote bloe-
menmand of goed gevulde bloem-
bakken met onder meer kleuri-
ge Vlijtig Liesjes, hortensia’s en an-
dere fleurige plantjes. 
Deze bloemenweelde werd gespon-
sord door Duoplant, waarvoor nog-
maals heel hartelijk dank aan de-
ze lokale leverancier van bloemen 
en planten. Ook waren er weer 

boodschappen, gesponsord door 
AH Passage, ook prachtige plan-
ten van Tuincentrum Klaas Rijdes 
uit Vinkeveen en een kaasbon van 
kaasspecialist de Arend uit Vinke-
veen. Visspecialist Jan Muys spon-
sorde heerlijhke vis en er was weer 
een tegoedbon van de vaste spon-
sor, het  Indonesisch afhaalcentrum 
Batavia. 

Stofzuiger
Andere prijzen waren onder meer 
een stofzuiger, keukentrolley, een 
set tuinstoelen en allerlei decoraties. 
Zo kunnen enkele winnaars hun 

De Ronde Venen - Als een juf 50 
jaar wordt is dat bijzonder, extra 
groot is het feest als er 2 juffen 50 
worden! Dat was afgelopen woens-
dag het geval op basisschool De 
Schakel in Vinkeveen. Met een gro-
te Sarah op het schoolplein werd 
daar de 50e verjaardag gevierd van 
juf Petra en juf Margreet. Alle kin-
deren stonden om 08.30 klaar om 

de juffen feestelijk te onthalen. De 
entree was op z’n zachts gezegd bij-
zonder en kleurig!

Beide juffen hebben een pas-
sie voor sport, dat vroeg om een 
sportieve verrassing. De kinde-
ren was gevraagd in sportieve kle-
ding op school te komen. Daar was 
het wachten op de jarige juffen, die 

De Schakel viert 50e verjaardag 
juf Petra en juf Margreet

huis of tuin opfleuren met vrolijke 
beelden,een   felgekleurd vlinder-
trio of een set sfeervolle lantaarns. 
Twee sets met boodschappen gin-
gen eruit: in een wasmand en in een 
boodschappentas.

Een van de kleinere prijzen ging 
er in recordtempo uit: de eerste 5 
nummers die verschenen op de dis-
play van de digitale bingomachine, 
vormden samen precies het eerste 
volle rijtje. Dat leverde een dienblad 
met flesje rosé op voor de oplet-
tende winnares. De eerstvolgende 
buurtbingo in Present is op dinsdag 
13 september en vervolgens weer 
elke 2e dinsdag van de maand. Het 
wijkgebouw is dinsdag 28 juni open 
voor de buurtsoos van 14.00 tot 
16.00 uur. Ook dan zijn de toegang, 
koffie/thee en wat lekkers gratis.

door het team van leerkrachten 
voor een sportieve uitdaging waren 
gesteld: op de step naar school in 
een toepasselijke outfit. Het duurde 
even voordat juf Petra en juf Mar-
greet daadwerkelijk op school aan-
kwamen, dat kwam natuurlijk door 
de leeftijd! Eindelijk kwamen de juf-
fen al steppend de hoek om, alle-
bei in prachtige, gekleurde sport-
kleding. Ze werden op de fiets ach-
tervolgd door meester Ronald, leer-
kracht gymnastiek. Met een mega-
foon spoorde hij de juffen aan dat 
het allemaal best wel wat harder 
kon. Op het schoolplein moesten de 
juffen nog een klein parcours afleg-
gen, waarna ze op het podium wer-
den toegezongen door alle kinde-
ren en aanwezige ouders. 
Daarmee was het nog niet afgelo-
pen. Om de sportieve krachten te 
meten moesten de juffen een wed-
strijdje touwtrekken en een esta-
fette lopen tegen groep 8. Daarna 
mochten juf Petra en juf Margreet 
eindelijk naar binnen om daar hun 
verjaardag verder te vieren. Veel 
kinderen hadden een knutselwerkje 
of cadeautje meegenomen. Ook de 
kinderen zijn verwend met een lek-
kere traktatie. Sarah heeft uiteraard 
nog de hele dag op het schoolplein 
gestaan, want wie 50 wordt zal het 
weten! 



PROVINCIALE STATEN UTRECHT
IN EN VAN DE REGIO

De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt kan beter vindt de provincie. De provin-
cie wil 300.000 euro vrijmaken om de positie van (V)MBO-leerlingen te versterken. Het geld is 
vooral bedoeld om de Human Capital Agenda van de Economic Board Utrecht te faciliteren, om 
tot meer leer/werk- en stageplaatsen te komen en het Techniekpact te ondersteunen. Dit pact 
heeft tot doel voldoende goed opgeleide technici op te leiden voor de vele technische banen nu 
en in de toekomst. 

Voor de periode 2015-2019 is 8 miljoen euro beschikbaar voor de transitie naar duurzame energie in 
de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten van Utrecht willen een groot deel van dit geld gebruiken voor 
uitbreiding van Het Energiefonds. Het fonds geeft leningen aan haalbare, maar moeilijk financierbare 
projecten op het gebied van energie besparen en duurzame energie opwekken. Het Energiefonds is in 
deze regio nu alleen nog beschikbaar in de gemeente Utrecht. De provincie wil dat het Energiefonds 
wordt uitgebreid en beschikbaar is voor alle duurzame initiatiefnemers in de provincie.  

Energiefonds voor duurzame 
ideeën in én voor de regio

Geld voor verbetering 
aansluiting school en werk

CDA
Het CDA vindt de overstap naar duur-
zame energie van belang om klimaatver-
andering tegen te gaan en ook juist om 
in de toekomst, voor onze energievoorzie-
ning, minder afhankelijk te zijn van insta-
biele regio´s en landen. Dit kost tijd. Op 
dit moment wekken we in onze provincie 
2,4% duurzame energie op terwijl dit, op 
basis van landelijke afspraken, in 2020 
10% moet zijn. Het CDA wil dat de focus 
in de toekomst ook op energiebesparing 
komt te liggen. Hier is ook nog winst te 
behalen. 

PVV
Duitsland en Denemarken draaien hun 
miljardensubsidies in ‘hernieuwbaar’ in 
rap tempo terug. Daar is de energiereke-
ning intussen onbetaalbaar zonder dat er 
enige reductie op welke uitstoot dan ook 
waarneembaar is. Nota bene een socialis-
tisch minister in Duitsland heeft intussen 
verklaard dat nog meer geld steken in 

windenergie ‘waanzinnig’ zou zijn. In Ne-
derland zal waarschijnlijk het kwartje pas 
vallen als ze ook hier erachter komen dat 
windenergie niet groen en niet rendabel 
is en de energierekening onbetaalbaar 
wordt. Het gebrek aan feitelijke kennis bij 
politici is stuitend.

Partij voor de Dieren 
Utrecht loopt achter op het gebied van 
energiebesparing én duurzame energie-
winning. Als er niet gauw maatregelen 
worden genomen, heeft dit ernstige gevol-
gen voor onze samenleving en de natuur. 
De Partij voor de Dieren (PvdD) roept 
de provincie op vooral oog te hebben 
voor vermindering van de CO2 uitstoot 
die door de intensieve veehouderij wordt 
veroorzaakt. Ook wil de PvdD dat de pro-
vincie prioriteit geeft aan de overgang van 
fossiele naar duurzame energie. Energie-
besparing blijft het goedkoopste middel, 
bijvoorbeeld door onnodige verlichting uit 
te zetten. 

50PLUS
50PLUS is zich bewust dat de aarde niet 
onuitputtelijk is. Wij verbruiken op dit 
moment meer dan de aarde kan aan-
vullen. 50PLUS wil met campagnes op 
scholen en in de media mensen bewust 
maken dat dit niet kan. We moeten ook 
veel meer gebruik maken van zonne-
energie en warmte koude opslag. 50PLUS 
is geen voorstander van windmolens. 
Het rendement is laag, ze draaien alleen 
maar op subsidies en de materialen voor 
de windmolens worden op een zeer ver-
vuilende manier gemaakt. 

SP
De Provincie Utrecht dient duurzame 
energie hoog op de agenda te plaatsen. 
Vooral windenergie, zonne-energie en 
waterkracht. De SP vindt dat, welke 
vorm van duurzame energie je ook kiest, 
omwonenden mee zouden moeten profi-
teren van de voordelen van deze energie, 
zeker ook financieel! Zonnepanelen op 

alle daken van sociale huurwoningen 
draagt bij aan een beter milieu en bete-
kent voordeel voor sociale huurders die 
de afgelopen jaren flink in de knel zijn 
gekomen.

GroenLinks
GroenLinks wil een impuls voor duur-
zame energie in Utrecht. Utrecht is een 
welvarende regio, maar loopt achter 
in duurzame energie. De provincie 
gaat nu investeren om woningcorpora-
ties te helpen bij energiebesparing en 
duurzame energieopwekking in sociale 
woningbouw. De urgentie is groot: elke 
10% energiebesparing levert Utrecht 
bijvoorbeeld 250 miljoen euro per jaar 
op. Bedrijven worden gestimuleerd en 
aan de wettelijke verplichting gehou-
den om rendabele investeringen voor 
energiebesparing te doen. Gemeenten 
worden ondersteund bij initiatieven voor 
zonne-energie, windenergie en duurzame 
bodemenergie.

SGP
Op bepaalde fronten is de aansluiting van 
het onderwijs op de arbeidsmarkt niet op 
orde. Vooral niet in de hoek van techniek. 
Als provincie moeten we niet alleen inzet-
ten op onder meer Hbo-opleidingen die 
aansluiten bij onze hoogwaardige werk-
gelegenheid rondom de stad Utrecht. De 
SGP wil ook inzetten op de opleidingen 
op niveau van (V)MBO-ers voor de gehele 
provincie. Dus ook bijvoorbeeld voor 
bedrijven in Bunschoten, Rhenen en Ou-
dewater. We moeten opleidingen stimule-
ren waar de werkgelegenheid zit en waar 
vraag is. 

VVD
De VVD vindt dat iedereen de kans moet 
krijgen zich te ontwikkelen, of  je nu goed 
bent met je hoofd of  juist goed bent met 

je handen. Het is belangrijk dat jonge-
ren worden opgeleid voor een baan. De 
provincie kan daaraan bijdragen door het 
bedrijfsleven en onderwijs samen te laten 
werken. Het bedrijfsleven moet kunnen 
aangeven welke personeelsbehoefte het 
heeft. Opleidingen moeten daarop inspe-
len. Dat leidt tot banen. Daarnaast blijft 
de VVD pleiten voor meer ruimte voor 
de maakindustrie. Slimme uitvindingen 
moeten gemaakt worden door slimme 
handjes.

PvdA
Dit college richt zich veel teveel op 
haar wettelijke taken. Economie is niet 
alleen het binnenhalen van bedrijven 
en topsectoren stimuleren. Werkgele-
genheid is belangrijk voor welvaart en 
ontplooiing. Daarom wil de PvdA meer 

actieve stimulering van werkgelegenheid 
voor (V)MBO-ers. In sectoren die kansrijk 
voor hen zijn, zoals zorg en techniek, 
duurzame bouw, ICT en de creatieve 
industrie. Betere samenwerking tussen 
ROC’s, overheid en bedrijfsleven is nodig. 
Om het tekort aan stageplekken aan te 
pakken en om leerwerkbedrijven op te 
zetten. 

D66
D66 vindt als onderwijspartij de aanslui-
ting van het onderwijs op de arbeids-
markt van groot belang. D66 pleit ervoor 
dat de provincie het ‘Vakcollege’ onder-
steunt. Het schoolconcept De Vakroute 
kenmerkt zich door leren en oriënteren 
in de praktijk vanaf  het eerste jaar. Zo 
kunnen inmiddels al 15.000 praktisch 
ingestelde jongeren in Nederland, bij een 

potentieel toekomstige werkgever, gemo-
tiveerd een vak leren. D66 wil graag dat 
de Vakroute blijft bestaan en zal zich hier 
hard voor maken.

ChristenUnie
Ondernemingen creëren toegevoegde 
waarde, werkgelegenheid en daarmee 
inkomen. Tot op heden ligt de provinciale 
focus nog teveel op het HBO en de uni-
versiteit en is er in ons beleid te weinig 
aansluiting met het (V)MBO. De Christen-
Unie zet zich in om iedere jongere met 
een beroepsopleiding een passende plek 
op de arbeidsmarkt te bieden. Het provin-
ciaal beleid moet zich daarom richten 
op een goede match tussen het onderwijs 
en de arbeidsmarkt en een goede intro-
ductie van gediplomeerde (V)MBO-ers op 
de werkvloer. 

Wat gaat de provincie doen in 2017? 
Ieder jaar stellen Provinciale Staten de Kadernota vast. Het 
document beschrijft hoe het geld, waarover de provincie 
gaat, is besteed in het eerste half  jaar van 2016. Ook staat 
er in waar de provincie het beschikbare geld aan wil gaan 
besteden in het volgende jaar. Het geeft dus een vooruitblik 
op de begroting voor 2017 en daarmee wat de provincie 
vooral wil gaan doen de komende jaren. 

Een belangrijk moment voor de Staten. Zij bepalen in 
hun openbare vergadering van 4 juli of  en op welke 
manier ze akkoord gaan met de Kadernota. Hoe denken 
de verschillende politieke partijen uit Provinciale Staten 
over twee belangrijke thema’s uit de Kadernota: duur-
zame energietransitie en versterken van de aansluiting 
tussen school en werk?

Wat vindt u? Geef uw mening! 
Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoor-
diging van deze regio. Zij beslissen over de Kadernota 
en daarmee wat de provincie gaat doen het komende 
jaar. De Statenleden willen graag weten wat u belang-
rijk vindt voordat zij 4 juli beslissen. Reageer door een 
e-mail te sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl
of  benader rechtstreeks de politieke partij van uw
keuze via www.provincie-utrecht.nl/psutrecht.

‘‘

Dit vinden de politieke partijen

‘‘

Dit vinden de politieke partijen

Alle reacties van de politieke partijen leest u op www.provincie-utrecht.nl/ps-kadernota
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Sparnaay Juweliers,
juwelier, edelsmid en horloger

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer 
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig 
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschil-
lende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang 
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bie-
den voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die 
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verde-
re ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Juwelier Sparnaay is een familiebedrijf met een lan-
ge traditie dat sinds 1848 actief is in juwelen, siera-
den en horloges. Leuk detail is dat op zaterdag 14 
mei een ‘Sparnaaydag’ werd gevierd wegens het 450 
jaar bestaan van de naam. In Uithoorn en omstreken 
begon een van de voorouders van de huidige eige-
naar, Diederik Sparnaay, met een juwelierszaak in de 
Mennonietenbuurt. Na een omweg via de Schans en 
de Dorpsstraat kwam men uiteindelijk terecht in win-
kelcentrum Amstelplein. Diederik Sparnaay heeft de 
winkel van zijn vader Jas in 2007 overgenomen en die 
met succes voortgezet. Een hoge mate van service, 
klantvriendelijkheid en vakmanschap ligt hier aan 
ten grondslag. Sparnaay Juweliers Uithoorn is met 
zijn tijd meegegaan en heeft behalve de winkel ook 
een webshop met een fantastisch aanbod aan siera-
den, exclusieve, klassieke en fashion horloges, troll-
beads, etc. Gevoelsmatig ziet Diederik zijn klanten 
toch graag in de winkel als het om juwelen en siera-
den gaat, want de aanschaf is toch gebaseerd op be-
leving en emotie. Alle sieraden zijn eigentijds en in al-
lerlei uitvoeringen voor zowel vrouwen als mannen en 
geheel in lijn met de huidige trends. Uiteraard koes-
tert men bij Sparnaay eveneens de wit- en geelgou-
den sieraden, met en zonder edelstenen. Liefhebbers 
van zilveren voorwerpen en kinderbestekjes vinden 

bij Sparnaay ook hun draai. Voorts kan men hier bij-
zondere sieraden laten maken, bijvoorbeeld van erf-
stukken. Naast de verkoop van horloges en sieraden 
kunt u bij deze juwelier terecht voor taxatie of het re-
pareren en schoonmaken van (antieke) klokken, hor-
loges en sieraden. “Reparaties aan horloges en kleine 
reparaties aan goud en zilver doen wij zoveel moge-
lijk in het tijdsbestek van ‘klaar terwijl u wacht’ in ons 
eigen atelier. Kortom, voor al de hierboven genoem-
de zaken bent u in onze zaak op het Amstelplein van 
harte welkom,” aldus Diederik Sparnaay. Voor meer 
informatie: zie de website www.sparnaayjuweliers.nl.

Ruim 60 procent bewoners 
buitengebied wil snel internet 
De Ronde Venen - Ruim 60 procent 
van de bewoners van het buiten-
gebied van De Ronde Venen heeft 
aangegeven belangstelling te heb-
ben voor snel internet. Dat betekent 
dat er ruimschoots voldoende animo 
is om afspraken te maken met een 
bedrijf dat glasvezel gaat aanleg-
gen. Als alles voorspoedig verloopt, 
wordt nog dit jaar met het werk be-
gonnen. Bewoners van het buiten-
gebied hebben vaak een trage in-
ternetverbinding. Zij beschikken niet 
over een kabelaansluiting en zijn 
aangewezen op internet via DSL/ 
telefoonlijn of zeer dure alternatie-
ven zoals satelliet internet. Als bui-
tengebied wordt gezien het gebied 
waarin geen kabelaansluiting in de 
woning aanwezig is. In opdracht van 
de gemeente heeft het bedrijf DICO 
Breedband Buitengebied uit Waver-
veen geïnventariseerd hoeveel huis-
houdens en bedrijven in het buiten-
gebied bereid zijn een aansluiting 
op snel internet via de glasvezelka-
bel te nemen. DICO Breedband Bui-
tengebied heeft hiervoor een speci-
fi ek concept ontwikkeld

Verbaast
Wethouder Anco Goldhoorn (RVB): 
,,Het verbaast me niet dat ruim 60 
procent heeft aangegeven geïnte-
resseerd te zijn in een snelle inter-
netverbinding. Snel internet is, net 
als gas, elektriciteit en water, een 
eerste levensbehoefte geworden. 
Er zijn steeds meer diensten die om 
een snelle, betrouwbare verbinding 
vragen en daar komen bijna dage-
lijks nieuwe bij: interactieve TV, zorg 
op afstand, onderwijs, games, thuis-
werken, slimme apparaten, bevei-
liging, noem maar op. Daarnaast 
groeit het gebruik van internet de 
komende jaren fors. Ook stimu-
leert een snelle internetverbinding 
de economische ontwikkeling van 
het buitengebied en verhoogt het de 
waarde van woningen.’’ Geïnspireerd 
op het initiatief in De Ronde Venen, 
heeft de provincie vorige week be-
sloten te gaan werken aan een in-
tentieovereenkomst waarbij alle ge-
meenten in de provincie Utrecht zich 
zullen inspannen voor de aanleg van 
snel internet in het buitengebied. 
Het besluit is gebaseerd op een ini-

tiatief-voorstel van CDA-staten-
lid Derk Boswijk uit De Ronde Ve-
nen, hij heeft zich hiervoor sterk ge-
maakt. De aanpak in De Ronde Ve-
nen wordt gezien als een pilot.
 
Abonnementen
Komende tijd worden gesprekken 
gevoerd met bedrijven over de aan-
leg van glasvezel in het buitenge-
bied. Na de keuze voor het aanleg-
gende bedrijf, zullen bewoners door 
meerdere aanbieders worden bena-
derd met een aanbod aan abonne-
menten. Dit gebeurt naar verwach-
ting vanaf oktober. Het bedrijf met 
het beste aanbod zal alle bewoners 
en bedrijven benaderen die hebben 
aangegeven interesse te hebben 
voor een aansluiting. Als 60 procent 
van hen bereid is daadwerkelijk een 
contract aan te gaan, wordt met de 
aanleg begonnen. Geïnteresseer-
den in het buitengebied kunnen nog 
steeds aangeven interesse te heb-
ben in een aansluiting op snel inter-
net. Dat kan via: www.derondeve-
nen.snelinternetbuitengebied.nl/in-
schrijven. 

Vinkeveense Veer vaart 
voor nieuwe vrienden
Vinkeveen - Wie nu vriend wordt 
van het Vinkeveense Veer mag mee 
op een vaartocht van Vinkeveen 
naar Amsterdam. Op dinsdag 12 ju-
li 2016 vertrekt de schuit om 09.30 
uur van de oorspronkelijke afvaart 
aan de Demmerik. Nieuwe vrienden 
krijgen een plaatsbewijs voor dit bij-
zondere vaaravontuur. Bij de Hermi-
tage gaan de passagiers van boord 
en kan de dag op eigen gelegen-
heid voortgezet worden. Met een 
trekschuit van ruim 100 jaar oud va-
ren de passagiers zoveel mogelijk 
de oorspronkelijke route. Een reis 
die vroeger dagelijks plaats vond 
doordat er een veerverbinding tus-
sen Vinkeveen en Amsterdam was.
De tocht duurt 3,5 uur. Onderweg 
vertelt schipper Klaas Pater over de 
avonturen van dit historische veer. 
Bij mooi weer kan het dak van de 
trekschuit helemaal open. Door 
de elektrische aandrijving vaart 
de schuit stil en milieuvriende-
lijk. Stichting de Heul wil graag wil 

voor dit idee te creëren. Het eve-
nement ‘Vinkeveense Veer vaart’ is 
een samenwerking met rederij Mo-
kum. Voor het evenement zijn twin-
tig plaatsbewijzen beschikbaar. Via 
de website www.vinkeveenaanhet-
water.nl kunnen nieuwe vrienden 
voor 25,- vriend van het Vinkeveen-
se Veer worden. Na betaling ont-
vangt de nieuwe vriend het plaats-
bewijs. Deze worden uitgereikt op 
volgorde van betaling. Voor brood-
jes en koffi e/thee onderweg wordt 
per persoon een bijdrage van 5 eu-
ro gevraagd.

Succesvol Sport & Spel weekend 
bij sportvereniging HSV’69

De Hoef - Vorig weekend vond het 
jaarlijks terugkerende Sport & Spel 
plaats bij de sportvereniging HSV’69 in 
de Hoef. Het sportweekend is een zeer 
gewaardeerde activiteit binnen de ver-
eniging. Dit jaar deden er ruim 70 kin-
deren mee in de leeftijd van 5 tot 14 
jaar. Vanwege het leeftijdsverschil was 
er dit jaar een apart programma voor 
zowel de jongste als de oudste jeugd. 
En dat pakte heel goed uit. Iedereen 
kwam op leuke en gezellige manier 
aan zijn trekken! Vrijdagmiddag kwa-
men alle kinderen vanaf half 4 bin-
nenstromen op het sport & spelterrein 
op de club. Ze waren bepakt en be-
zakt met tassen kleding en slaapspul-
len. Er stonden vijf tenten klaar voor al-
le kinderen.
Twee tenten voor de handbalmeiden 
en drie tenten voor de voetballers. 

Na de incheck werd begon-
nen met een zeskamp 

met zeer uitlo-
pende 

spellen. Van een bierkrattenrace, tot 
klomplopen, een langlaufen met water 
en een knotsen slalom. 

Dropping
’s Avonds stond er voor de oude-
re jeugd een dropping met GPS op 
het programma en voor de jongere 
jeugd levend bingo en disco-voetbal. 
De kleintjes gingen daarna slapen of 
werden opgehaald, de ouderen wer-
den nog ondervraagd in een zogehe-
ten Pubquiz. En dat alles op strobalen 
voor een heerlijk warm kampvuur met 
marshmallows. De activiteiten werden 
bijzonder leuk gevonden door ieder-
een en voor herhaling vatbaar! De vol-
gende ochtend gingen de groteren op 
de fi ets naar Poldersport in de Kwakel. 
De kleintjes met de auto naar Monkey-
town. De F-jeugd klom zich rot tussen 
de speeltoestellen en deed nog een af-
sluitend rondje op de scooter in het 
motorparcour. De regen die ochtend 
maakte niet uit, want de meeste kinde-

ren waren binnen een aantal minuten 
al drijfnat bij Poldersport. Het was be-
regezellig en de kinderen gingen voor-
al de strijd aan met hun leiders of trai-
ners. 

Lunch
Na terugkomst wachtte een heerlijke 
lunch van een voortreffelijke keuken-
ploeg die het hele weekend voor ie-
dereen klaarstond. Na de lunch was 
er levend voetbal voor de kleintjes en 
vlotbouwen voor de groteren. De vlot-
ten zagen er super uit. In het water viel 
het niet helemaal mee. Het vlot van de 
handbalmeiden kwam niet vooruit en 
kwam vast te zitten in de modder. Jam-
mer natuurlijk, want ze wilden natuur-
lijk heel graag winnen van de voet-
ballers. Kortom ook dit onderdeel viel 
in de smaak. Al met al een zeer ge-
slaagd Sport&Spel weekend ! Hopelijk 
volgend jaar weer. De winnende lot-
nummers van de verloting staan op de 
website van HSV’69 : www.hsv69.nl

graag de oorspronkelijke veerver-
binding tussen Vinkeveen, Utrecht 
en Amsterdam weer tot leven wil 
brengen. Ook wil de stichting de 
vaarroute naar de Vinkeveense 
plassen verbeteren en een aantrek-
kelijk Vinkeveens punt met originele 
afvaart realiseren. De stichting werft 
vrienden om een breed draagvlak 
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Porsche Design Event bij 
Bril & Meer
Vinkeveen - Op 18 juni vond bij Bril 
& meer Optiek een Porsche Design 
Event plaats. De dag stond in het te-
ken van het modieuze merk Porsche 
Eyewear. Onder het genot van een 
hapje en een drankje konden be-
zoekers de complete collectie brillen 
en zonnebrillen bekijken. De spec-
taculaire Porsche sportwagen die 
voor de deur stond, kon ook op heel 
wat bekijks rekenen. 
Eigenaresse Sylvia is tevreden over 
de dag. “Het is de hele dag gezel-
lig druk geweest. Dit is zeker voor 
herhaling vatbaar!” Bril & meer Op-
tiek wil regelmatig speciale merken-
dagen gaan organiseren. De twee-
de eigenaresse Jolanda zegt: “Ach-
ter elk merk wat wij voeren zit wel 
een verhaal, en dus een thema. Het 
is heel leuk om de dag aan te kleden 
rondom zo een thema. Zo komt een 
merk nog beter tot zijn recht”.
Ondanks dat de collectie nog min-
der dan een jaar oud is, begint Bril 

& meer Optiek begin juli met een 
grote opruiming in de winkel. Syl-
via: “we hebben even getwijfeld of 
we dit moeten doen, omdat de col-
lectie nog heel nieuw en actueel is. 
We zijn natuurlijk nog niet eens een 
jaar open.” Omdat Bril & meer toch 
mee wil gaan met de laatste trends, 
moeten de huidige collecties plaats 
gaan maken voor nieuwe. Dat be-
tekent dat er nu veel mooie mon-
turen met een aantrekkelijke kor-
ting geprijsd gaan worden. “We wil-
len graag nieuwe collecties inko-
pen, maar dan willen we ook graag 
dat de vorige collecties verkocht 
zijn.” legt Jolanda uit. “We zijn nog 
steeds erg blij met de huidige bril-
len, maar er moet plaats komen voor 
de nieuwste monturen. Daarom bie-
den we kortingen aan die oplopen 
tot 50% van de huidige winkelprijs. 
De spectaculaire Summer Sale bij 
Bril & meer Optiek begint 2 juli en 
loopt t/m 16 juli 2016.

Timetable Vogelvrij 
Festival 2016 bekend!
Regio - 2 juli Fort bij Uithoorn - 
Amstelhoek. Nog maar 10 dagen tot 
het Vogelvrij Festival 2016! Met het 
vogelvrij omgedoopte festivalterrein 
en een line-up zo divers als de spik-
keltjes op je ijsje weten we het ze-
ker: zaterdag 2 juli is nu al de per-
fecte zomerdag! Van internationale 
headliners tot regionale trots, deze 
Vogelvrij moet je meemaken! Vorige 
week maakte het Vogelvrij Festival 
de timetable van de mainstage be-
kend. Check snel hoe laat jouw fa-
voriete artiest draait en zorg ervoor 
dat je op tijd binnen bent. 
De mainstage wordt geopend door 
de DJ-contest winnaars: Tijmout, 
Futureshape en Deserno. Zij war-
men het festivalterrein lekker op en 
zorgen ervoor dat iedereen in vogel-
vrije stemming komt. Daarna is het 
tijd voor het Onbezonnen blok met 
Tjalle en MC Dirtykid. Rond etens-
tijd arriveren de eerste superster-
ren. Mesto gaat het festival lekker 
losgooien met zijn future house mu-
sic. Al om 19.30 arriveert de eerste 
live-act: Lil Kleine! Deze superster 
scoort hit na hit en zijn nieuwste al-
bum WOP breekt alle records. Het 
optreden van Lil Kleine zorgt onge-
twijfeld voor lange rijen, dus zorg 
ervoor dat je op tijd binnen bent als 
je dit niet wilt missen. 
Tussen de twee live-acts van Lil 
Kleine en Mr. Polska kunnen de 
dames fladderen op de lekkerste 
muziek van Girls Love DJs. Hier-
na neemt Mr. Polska het over! Hij 
neemt zichzelf niet te serieus, be-
schouwt iedere dag als zijn verjaar-
dag en werft iedere dag meer “be-
ren” (=fans). Kortom, het leven is 
een feestje en met dat enthousias-
me wordt zijn “berenmovement” ie-
dere dag groter. Een show van Pols-

De Ronde Venen - Met veel plezier 
en voldoening kan worden terugge-
keken op de 24e editie van Straatthe-
aterfestival De Ronde Venen. Dankzij 
alle artiesten, bezoekers en vrijwilli-
gers was het zaterdag 18 juni opnieuw 
één groot feest in het Mijdrechtse 
dorpscentrum! De organisatoren kij-

ken nu al uit naar de 25e editie in 2017. 
Voor deze jubileumeditie staat de da-
tum nog niet definitief vast, maar dat 
het een bijzonder festival zal worden 
staat natuurlijk buiten kijf! 

Heerlijk
Ook zaterdag 18 juni 2016 kan de 

festivalboeken in als een heerlij-
ke dag, zonder enige wanklank. Tij-
dens de traditionele opening door 
de leerlingen van Dansschool Ni-
cole was het nog ‘wat vochtig’ en 
ook aan het eind van de middag re-
gende het even, maar verder bleef 
het gelukkig droog op en rond het 

Wilnis - Voor de broertjes Hes-
sel en Evert Jan Hulsman uit Wil-
nis was het zaterdag 18 juni een on-
vergetelijke dag. Via vrijwilligers-
organisatie Handjehelpen, waar ze 
hulp van krijgen, werden zij gese-
lecteerd voor de ‘Vet Cool Man Por-
sche-dag’. Beide broertjes mochten 
een hele dag meerijden in een Por-
sche van een particulier en samen 
met 200 andere Porsches racen op 
de oefenbaan van de RDW in Lely-
stad. Het gegons van alle Porsche-
motoren klonk hen als muziek in de 
oren. Het was superspannend om 
schuin door de bocht te gaan op de 

testbaan en dik over de 100 km per 
uur te rijden. Zowel Hessel als Evert 
Jan hadden een glimlach op hun 
gezicht van oor tot oor. Vader Huls-
man: “Het was echt een onvergete-
lijke dag voor de kids én voor de ou-
ders.” De ‘Vet Cool Man’ wordt elk 
jaar georganiseerd en is voor kinde-
ren met een chronische beperking. 
Particulieren die een Porsche heb-
ben werken belangeloos mee aan 
deze verwendag. Dit jaar gingen er 
vanuit Handjehelpen 19 gezinnen 
mee naar Lelystad. Ook de ouders 
werden hele dag in de watten ge-
legd.

Uit je dak gaan in Porsche 
via Handjehelpen

Straattheaterfestival DRV 
‘met een lach en een traan’

Raadhuisplein in Mijdrecht. 
Het 24e Straattheaterfestival DRV 
was er een ‘met een lach en een 
traan’. Hilarische shows werden op 
het Raadhuisplein en in de Dorps-
straat afgewisseld met ontroerende 
momenten. En ook al bleef het zon-
netje een beetje weg, de hartver-
warmende optredens van alle pro-
fessionele en lokale artiesten zorg-
den voor een sfeervolle festivaldag 
voor opnieuw vele duizenden be-
zoekers. 

Straattheaterfestival 
zoekt vrienden 
Voorzitter Aldert Kamp: “De com-
binatie van professionele arties-
ten en lokale gezelschappen geeft 
ons festival elk jaar z’n eigen unieke 
sfeer. Maar met alleen subsidies en 
sponsorgelden, tot nog toe de ba-
sis van ons festival, redden we het 
niet meer. We letten erg op de uit-
gaven, maar moeten toch op zoek 
naar extra financiële bronnen om 
ook in de toekomst een mooi straat-
theaterfestival in De Ronde Venen 
te kunnen organiseren. Niet groter 
en niet kleiner, maar zoals het nu is. 
Met misschien wel iets extra’s tij-
dens ons zilveren jubileum volgend 
jaar… Iedereen die ons festival een 
goed hart toedraagt, wil ik dan ook 
vragen om voor €10 per jaar ook 
‘Vriend van Straattheaterfestival De 
Ronde Venen’ te worden. Die dona-
tie wordt zeer gewaardeerd!” 
Op www.straattheaterdrv.nl is, on-
der het kopje ‘Vriend worden’, het 
speciale Vrienden-aanmeldformu-
lier te vinden. Op die website staan 
ook de foto’s van dit jaar en eerde-
re edities.

Regio - Vandaag was de eer-
ste fondvlucht Chateaudun dit was 
525km lang. De wind was zuid-
west en er waren 10 deelnemers en 
193 duiven. Door het slechte weer, 
was het een wisselvallig concours 
met veel duiven die laat waren en 
die pas de volgende dag kwamen. 
De eerste duif werd geklokt door H. 
Half om 14:30:22uur, tweede duif 
Theo Kuylenburg om 14:33:28uur 
& de derde duif werd geklokt door 
Ron den Boer om 14:34:56uur

Einduitslag
1. Hans Half; 2. Th. Kuylenburg; 3. 
Ron den Boer; 4. Bosse & Zn.; 5. 
H.C. Pothuizen; 6. Rob v.d. Wal; 7. K. 
Roelofsen; 8. J. A. G. Hendriks; 9. H. 
Hendriks

Uitslag Wedvlucht duiven

kraver sluit het Vogelvrij Festival af, 
deze ras entertainer draait al 20 
jaar aan de top mee. The Darkra-
ver is een pure publieks-dj die be-
kend staat als Mr. Baco, vanwege 
zijn grote voorliefde voor deze mix-
drank van cola en rum. Dit jaar sluit 
hij de mainstage af, dat wordt los-
gaan tot de laatste minuut!
Buiten de gigantische mainstage 
zijn er ook andere activiteiten en 
muziekstromingen op het festival-
terrein te vinden. In de Silent Dis-
co kan je genieten van de lekker-
ste minimal, deephouse en techno 
van In De Diepte. Bij de te gekke 
feest caravan van Afternoon Disco 

Delight is het fulltime happiness en 
gek doen op opzwepende Italo Dis-
co en warme Amerikaanse house. 
De verdere indeling van het terrein 
blijft een verassing, maar dat het 
een knotsgekke bende gaat worden 
waarin niets te gek is en (bijna) al-
les mag staat vast!
De tickets voor Vogelvrij Festival 
2016 gaan zo hard als Max Verstap-
pen met een Red Bull op, so don’t 
sleep on it! Er zijn alleen nog “Late 
beslisser” tickets voor € 23,- (ex fee) 
beschikbaar via www.vogelvrij-fes-
tival.nl en Primera. Get your squad 
together, want deze moet je mee-
maken!

ka? Hard, rauw, energiek, Pools en 
recht in je smoel! Mr. Polska wordt 
afgelost door Justin Mylo. De avond 
voor Vogelvrij staat Justin Mylo nog 
samen met Martin Garrix te draai-
en op de vaste clubavond van Mar-
tin Garrix in Ushuaia op Ibiza. 2 ju-
li vliegt Justin Mylo naar Nederland 
om op het Vogelvrij Festival de lek-
kerste future house en de dikste 
EDM uit de speakers te laten knal-
len. Na de house van Justin Mylo 
is het tijd voor de lekkerste urban-
beats van Dyna. Mister Round and 
Round DYNA staat al jaren boven 
aan ons verlanglijstje. Zijn Sexed-up 
mixtapes laten het internet ontplof-
fen en zijn eigen feesten zijn stan-
daard uitverkocht. Dyna is één van 
de meest veelzijdige Nederlandse 
DJ’s van dit moment. 
De laatste 2 ½ uur laten zich het 
beste omschrijven als één en al 
gekkigheid. Bij Rave van Fortuin is 
het principe eenvoudig: schrijf een 
aantal muziekgenres op een rad en 
draaien maar. Het lot van de avond 
ligt volledig in handen van het rad, 
de skills van het dj-team en het 
sprankelende presentatie-duo Dans 
van der Togt en Leontien. The Dar-
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Zaterdag vindt de 11e editi e van Chazz plaats. Dit 
openluchtevenement staat garant voor heerlijke 
muziek in een prachti ge omgeving met de lekkere 
hapjes en drankjes van lokale cateraars. Tussen vier 
uur ’s middags en ti en uur ’s avonds zijn mensen 
welkom. De naam Chazz staat dan wel voor Charity 
jazz, maar er wordt veel meer gespeeld dan jazz 
alleen.

De muziek is zeer gevarieerd en swingend. Het festi val opent dit jaar 
om 16.00 uur met Pete Bog’s Big Band. Deze band bestaat uit maar 
liefst derti en blazers en een vijfk oppige ritmesecti e. Het repertoire 
is breed: van Swing tot Funk en van Lati n tot Blues. Zangeres Heidy 
Crooymans zorgt voor de vocals. De tweede band die we dit jaar gaan 
horen is de Lounge Factory met de zangeres Grada Ott en. Deze pop- 
en jazz zangeres, zingt met een verleidelijke, relaxte ti ming, passie en 
veel dynamiek. Een opvallende verschijning, lange donkere lokken en 
bovenal een stem die je niet koud laat. Haar band bestaat uit muzikan-
ten die gevormd zijn door invloeden uit de jazz, lounge en funk Om 
18.15 uur wordt zij opgevolgd door een geweldige jam sessie. Terwijl 
u een vorkje prikt bij één van de fantasti sche cateraars op het terrein, 
kunt u genieten van een paar fantasti sche muzikanten. Zonder enige 
repeti ti e vooraf, zullen ze er een waar muzikaal feest van maken. Het 
begeleidende combo bestaande uit Hans Heinhuis op de piano, Ger 
Lohuis op de bas en Ben Schröder op drums. Vier solisten, waarvan 
één talentvolle derti enjarige(!) trompetti  st, maken het feest compleet. 
De vierde band op Chazz is Sti tched Up. Het is een band met een breed 
repertoire van funk tot soul en jazz. Even veelzijdig is de stervocaliste 
die meekomt, Joanna Kiolbassa. Net afgestudeerd aan de Pop Acade-
mie in Enschede is ze met het nummer Soldier Girl al doorgebroken in 
Duitsland. Afsluiter van de avond is The Art of Swing, deze band speelt 

toegankelijke jazz en pop. Van een Michael Buble en Robbie Williams 
tot Frank Sinatra en Dean Marti n. The Art of Swing weet hoe ze een 
feestje moeten bouwen. Frontman is zanger Bert Kunst die in 2009 de 
band startt e om zijn held Frank Sinatra te eren. Inmiddels beschikt de 
band over een breed swing repertoire. 

Catering
Diverse cateraars uit de omgeving zorgen de gehele dag voor lekkere 
hapjes en drankjes. Habo Catering, Puur Catering en Simone Kookt 
verzorgen borrelhapjes, grote en kleinere maalti jden voor jong en oud. 
Van saté tot sushi en van tapas tot woknoedels. Ook de zoetekauw 
komt op Chazz aan zijn trekken met vlaai, muffi  ns, brownies én Itali-
aans ijs van de IJsbeer uit Vinkeveen. 

De goede doelen
Een extra reden om Chazz te bezoeken is dat de volledige opbrengst 
naar het goede doel gaat van de twee sti chti ngen die het festi val orga-
niseren. Het doel van Sti chti ng OntwikkelingsSamenwerking De Ronde 
Venen is een laboratorium voor de studenten van North Coast Medical 
Training College in Kenia. De school is gevesti gd in een gebied waar 
nauwelijks gezondheidszorg voor handen is. Voor eenvoudige labora-
toriumonderzoeken zijn mensen aangewezen op een health center 15 
kilometer verderop. Armoede, beperkte vervoersmiddelen en slechte 
wegen maken deze afstand voor veel mensen onoverbrugbaar. Hier-
door worden chronische ziektes en zwangerschapscomplicati es niet 
of te laat herkend. Het gevolg: miskramen en complicati es bij suiker-
ziekte, zoals halfzijdige verlammingen en zelfs amputati es. Om daar 
wat aan te doen wil de school een gezondheidscentrum inrichten met 
laboratorium inrichten. Studenten kunnen hier straks, onder supervisie 
van hun docenten, belangrijke prakti jkervaring opdoen en tegelijkerti jd 
pati ënten helpen. Sti chti ng Mayaschool Guatamala zet zich in voor de 

Maya-kinderen in Guatamala, een zwaar onderdrukte bevolkingsgroep 
in het land. In de provincie Solola, waar meer dan 85% van de bevol-
king Maya is, spreken de mensen Kaqchikel. Op de overheidsscholen 
in het gebied spreken de onderwijzers echter alleen Spaans. Maya 
kinderen worden er gediscrimineerd en mogen hun eigen kleding niet 
dragen. De eeuwenoude Maya-cultuur dreigt in gevaar te komen.
Sti chti ng Mayaschool Guatamala wil ervoor te zorgen dat er op school 
voldoende docenten blijven die de taal van de Maya spreken. Met de 
opbrengst van Chazz wil de sti chti ng 25 Maya-kinderen in staat stellen 
de lerarenopleiding te volgen. Zodat zij straks een volgende generati e 
Maya-kinderen kunnen opleiden in hun eigen taal.

Vluchtelingen helpen mee
Chazz heeft  dit jaar een cultureel ti ntje. Voor de op- en afb ouw heeft  
de organisati e alti jd veel vrijwilligers nodig. Ieder jaar is het weer lasti g 
om voldoende mensen te vinden. Dit jaar krijgt Chazz echter hulp uit 
onverwachte hoek. Dankzij een goede samenwerking met Vluchtelin-
genwerk DRV komen zo’n ti en mannen uit Eritrea en Syrië helpen met 
het inrichten van het terrein. De mannen wonen nog niet zo lang in de 
gemeente en willen graag iets terugdoen voor de gastvrije ontvangst in 
ons land. Ondanks de ramadan, helpen ze graag mee voor het goede 
doel.

Swingende editie van Chazz

“Heerlijke muziek in een prachti ge omgeving met 
lekkere hapjes en drankjes van lokale cateraars”

HET PROGRAMMA:
15.30 uur  Tuin open

16.00 uur  Pete Blog’s bigband

16.55 uur  offi  ciële opening

17.15 uur  Gradalicious &

 Lounge Factory

18.15 uur  Jam sessie

19.45 uur  Sti ched Up

21.00 uur  The Art of Swing

22.00 uur  einde

Kaartverkoop
Het volledige programma is te vinden op www.chazz.nl en facebook/chazzdehoef. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Read Shop Klanderman 
in Abcoude, boekhandel Mondria in Mijdrecht, boekhandel Ten Hoope in Uithoorn, drogisterij De Bree in Vinkeveen en De Zwart 
dranken en delicatessen in Wilnis. Kaarten zijn ook online te reserveren (t/m vandaag). In de voorverkoop kosten kaarten €15,-. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen grati s mee, studenten voor half geld. Op de dag zelf aan de tuin kosten de kaarten €20,-. 





 
10   Nieuwe Meerbode  •  22 juni 2016

De spectaculaire week 
van de zwem4daagse
Mijdrecht - Afgelopen maandag 
6 juni zijn ze om 18:00 uur begon-
nen met de 4e editie van de zwem-
4daagse in het Veenweidebad te 
Mijdrecht. Het startsein voor deze 
zwem4daagse werd gegeven door 
de wethouder Schuurs-Jensema van 
Sport van De Ronde Venen. Er was 
voor de deelnemers de gelegen-
heid om verschillende afstanden te 
zwemmen. De deelnemers konden 
in de 6 banen van het wedstrijdbad 
afstanden van 250, 500, 750 en 1000 
meter zwemmen. Met minimaal een 
zwemdiploma A mocht je meedoen 
aan deze zwem4daagse. Er waren 
385 deelnemers, zowel jong als oud. 
Er kon 5 avonden worden gezwom-
men van 18:00 tot 21:00 uur, behalve 
de woensdag en vrijdagavond dan 
werd er gezwommen tot 20:30 uur. 
Als je 4 avonden je afstand had ge-
zwommen kon je de medaille in ont-
vangst nemen. Dus de eerste, offici-
ele KNZB, medailles werden don-
derdagavond in ontvangst genomen. 
Er waren 119 deelnemers die dit jaar 
voor de eerste keer mee hebben ge-
daan en dus een bronzen medaille 
hebben gekregen. Voor alle deelne-
mers was er naast de medaille een 
prachtige roos als beloning.

Voor de kids
Naast het zwemmen waren er voor 
de deelnemers dit jaar ook diver-
se nevenactiviteiten, Zowel voor de 
jongere deelnemers tot 12 jaar met 
een activiteitenkaart als voor de vol-
wassen deelnemers. Voor de jon-
ge deelnemers waren er activiteiten 
in het clubhuis Bubbels van Zwem- 
en Polovereniging De Amstel zo-
als Lotus wonden maken, Dammen 
en Schaken, cupcakes versieren en 
een grabbelton. Ook was er iedere 
avond iets lekkers voor de jeugdige 

zwemmers: limonade, een snoepje, 
poffertjes, een suikerspin , een ap-
pel of een ijsje. Vrijdagavond was 
er een wijnproeverij georganiseerd 
voor geïnteresseerden van 18 jaar 
en ouder. Dus na de inspanning van 
het zwemmen van je baantjes was 
er voor elk wat wils.

Oudere
Ook hadden we sportieve nevenac-
tiviteiten voor deoudere deelnemers 
van 12 jaar en ouder. Hierbij moet 
men denken aan een Waterpolo cli-
nic of en Kano clinic of een Hard-
loop clinic of een Badminton cli-
nic of een Vlinderslag clinic. Dit al-
les om de deelnemers kennis te la-
ten maken met diverse soorten van 
sport. Ook waren er verschillen-
de soorten van vermaak tijdens het 
zwemmen van de baantjes. Zo wa-
ren er demonstraties van jongleren, 
of was er het grote springkussen, 
paardrijden en ook Triviant kwam 
langs met een muzikaal intermez-
zo in het zwembad. De week werd 
afgesloten met een zwemdisco voor 
alle deelnemers op de vrijdagavond 
van 19:00 tot 21:30 uur. Tijdens de 
disco is ook de beker uitgereikt aan 
de school met de meeste deelne-
mers. Dat was voor de 4e keer op 
rij de Proostdijschool. Zij mogen de 
wisselbeker daarmee houden. Deze 
zwem4 daagse in het Veenweidebad 
is mogelijk gemaakt door de inzet 
van vele vrijwilligers. Deze vrijwil-
ligers zorgden voor de begeleiding 
van de diverse activiteiten maar ook 
voor de veiligheid in en rond het 
zwembad door het houden van toe-
zicht. De zwem4daagse is ook dit 
jaar weer mogelijk gemaakt door 
vele sponsoren uit De Ronde Venen 
en georganiseerd door Zwem- en 
Polovereniging De Amstel.

‘Patattennis’ TV Wilnis groot succes
Wilnis - Op 10 juni organiseerde de 
jeugdcommissie van TV Wilnis voor 
de eerste keer het evenement dat 
de naam ‘patattennis’ heeft gekre-
gen. Dit evenement is tot stand ge-
komen door de samenwerking tus-

sen de tennisverenigingen de Ron-
de Vener, TV Mijdrecht en de organi-
serende vereniging: TV Wilnis. Deze 
verenigingen hebben gemeen dat ze 
alle drie dezelfde tennisschool heb-
ben waar kinderen en volwassenen 

tennistraining van krijgen. Door een 
initiatief van deze tennisschool om 
meer samen te doen als verenigin-
gen hebben we gezamenlijk besloten 
om een eerste evenement te organi-
seren; het patattennis. Op 10 juni was 

Mariska Meulstee en Susanne 
Kroon nieuw schuttersduo
Vinkeveen – Dit jaar werd voor de 
36e keer het schutterstoernooi ge-
houden bij K.V. De Vinken. Over 
twee avonden verspreid streden 15 
duo’s voor de felbegeerde wissel-
beker. Doordat de winnaars van vo-
rig jaar dit jaar helaas hun titel niet 
konden verdedigen stond de titel-
strijd geheel open. Susanne Kroon 
en Mariska Meulstee wisten hiervan 
te profiteren door er met de titel van 
2016 vandoor te gaan. Op maan-
dag- en woensdagavond 6 en 8 juni 
genoten we van twee mooie zomer-
se avonden waardoor iedereen vol 
goede moed aan het toernooi be-
gon. Uit alle teams uit de competitie 
waren mensen vertegenwoordigd; 
waaronder bijvoorbeeld spelers uit 
de junioren, selectie, niet-spelende 
leden, oud-leden en leden van on-
ze buurvereniging Blauw-Wit en KZ.

Spelregels
Tijdens het schutterstoernooi moet 
ieder duo tegen ieder ander duo 
schutteren. Bij het schutteren wordt 
er over een afstand van zes me-
ter tegen elkaar geschoten, waar-
bij doorloopballen niet zijn toege-
staan. Een wedstrijd is afgelopen 
wanneer één van beide duo’s één 
keer tot de tien doelpunten is geko-
men. Het duo dat begint, moet het 
andere duo nog een extra kans ge-
ven. Hierdoor zijn gelijke spelen ook 
mogelijk. Dit kwam gedurende het 
hele toernooi drie keer voor.

Competitie
Na de eerste avond waren drie kop-
pels ongeslagen. Ze werden nauw 
gevolgd door vele andere duo’s. Die 
dit jaar opvallend veel uit ouder/
kind duo’s bestond. Er was dus nog 
niets beslist na de eerste avond. De 
tweede avond zou bepalend worden 
voor welk duo er met de beker van-
door zou gaan. Uiteindelijk bleken 
de organisatoren Mariska Meul-
stee en Susanne Kroon het sterkst 
en mochten zichzelf voor de vierde 
keer uitroepen tot schutterskampi-
oen. Kijk binnenkort voor uitgebrei-
de statistieken op de website www.
de-vinken.nl.

Eerste plaats voor 
HVM M6E3
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
werd er vanuit de KNHB als afslui-
tende dag van de competitie de 
Jongste Jeugd Dag georganiseerd. 
De meisjes van de M6E3 van HVM 
waren ingedeeld om deze dag in 
Castricum te spelen. Het thema van 
deze dag was de Olympische Spelen. 
Met mooie linten in de staarten in de 
kleuren van de Olympische ringen 

werden er in totaal vijf wedstrijden 
gespeeld. Er werd gespeeld tegen 
Spaarndam, IJburg, Hermes, Pinoké 
en Saxenburg. Na vier overwinnin-
gen en één gelijkspel eindigden de 
meisjes van de M6E3 van HVM op de 
eerste plaats! Dit was een mooie af-
sluiting van een gezellig hockeysei-
zoen voor Elodie, Maaike, Koosje, Bo, 
Jasmijn, Kenzy, Kiara, Roos en Eva.

de pilot van dit evenement en het is 
gelijk een heel groot succes geweest. 
We hebben ruim 60 kinderen kunnen 
verwelkomen op het park. De kinde-
ren konden zich opgeven en hadden 
ook de mogelijkheid om een vriendje 
of vriendinnetje mee te nemen.

Opwarming
Na een gedegen warming-up van 
tennisleraar Auke konden alle kin-
deren op het schema zien wanneer 
en tegen wie ze moesten spelen. Op 
één baan zijn 4 mini-baantjes voor 
rood gecreëerd waar de kinderen 
naar hartenlust konden tennissen. 
Een aantal jeugdleden en jonge se-
nioren van TV Wilnis hielpen om de 
wedstrijdjes voor de jonge spelers in 
goede banen te leiden. Op de overige 
banen speelden de andere kinderen 
korte wedstrijdjes op het eigen ni-
veau. Op 1 baan was een tennisleraar 
bezig om de kinderen, die op dat mo-
ment niet speelden, tennisles te ge-
ven of tennisspelletjes te doen. Daar-
naast konden de kinderen sjoelen of 
‘swingball’ spelen. De middag begon 
om 16:00 en eindigde om 18:00. De 
kleintjes stopten als eerste en kre-
gen allemaal een lekker bakje patat 
en een ijsje. Daarna waren de gro-
ten aan beurt. De succesvolle mid-
dag is afgesloten met een ‘tombola’ 
waar veel kinderen een prijsje kon-
den winnen met het lootje dat ze bij 
de inschrijving hadden ontvangen.

De Ronde Venen - Zaterdag 18-6 
werd in Amsterdam de laatste turn-
wedstrijd van het jaar gehouden. De 
beste 8 turnsters plaatsen zich voor 
de toestelfinales. Je kan je plaatsen 
op drie toestellen. 
De turnsters van Veenland hadden 
maar liefst 49 finale plaatsen weten 
te bemachtigen. De concurrentie is 
heel hoog op deze wedstrijd want 
het zijn echt de beste per toestel.
In de eerste ronde turnde Isa, Daph-
ne, Jaël, Lotte, Maud, Izzy, Simphi-
we, Jara, Noa, Tanja, Julie, Emma, 
Noë , Sienna hun wedstrijd. 
Bij Noë lukte de overslag toch niet 
met in turnen dus toch maar ophur-
ken en streksprong af en dat bleek 
een prima keuze want tot ieders 
verbazing werd Noë 1ste op sprong 
en ook nog eens 1ste op brug. Voor 
Isa was het haar laatste wedstrijd en 
ze deed dit voortreffelijk. Ze sloot 
haar turncarrière af met een mooie 
zilveren medaille op vloer. Isa werd 
ook 4de op balk en brug . Tanja had 
pech ze werd 2x 4de op sprong en 
vloer en 5de op brug. Sienna had 
vandaag sterke concurrentie ze 
turnde mooie oefeningen maar he-
laas geen medaille. 

Tweede
In de andere baan turnde Simphi-
we zich naar 1ste plaats op vloer en 
een 3de op sprong. Ook Noa viel in 
de prijzen zij werd 2de op sprong en 
3de op balk. Op de brug turnde ze 
allemaal een mooie kurbet bewe-
ging en Izzy werd 2de en Lotte 3de 
en Jaël 4de . Jara turnde op vloer 
hier vergat ze haar loopsprong en 
dat kosten helaas veel punten ze 
werd 8ste, op brug 7de en ook op 
balk 7de. Danae turnde zich op brug 
naar een 6de plaats en op balk een 
4de plaats. Maud turnde een mooie 
balkoefening maar werd net 5de. 
Emma turnde op vloer en balk , vloer 
werd zij 8ste en op balk 6de.

In de tweede ronde turnde Daph-
ne ook haar laatste turnwedstrijd en 
net als Isa deed ze dit voortreffelijk. 
Op brug en vloer een mooie zilve-
ren medaille.
Ook Robyn en Nora turnde in deze 
ronde Robyn viel net buiten de me-
dailles met een 5de plek op brug en 
6de op sprong. Nora turnde een he-
le mooi oefening op brug en kreeg 
de gouden medaille omgehangen 
en ook op vloer een strakke oefe-
ning hier een zilveren medaille.

Concentreren
In de derde ronde turnde Celine 
en Sascha. Voor Celine bleek eerst 
een hele dag helpen in de zaal te 
veel van het goede. Ze kon zich 
niet meer concentreren na een lan-
ge dag en helaas viel ze dan ook 
buiten de prijzen op brug 4de en 
op vloer en balk 7de. Sascha turn-
de voor het eerst een half in , half 
uit. Dit was een hele mooi sprong 
alleen rende ze bijna van de val-
mat af zoveel vaart had ze dus aan 
de landing moet nog gewerkt wor-
den. Zij werd 5de op sprong en 6de 
op vloer. Op de andere baan turn-
de Jasmijn , Lisa en Julia hun wed-
strijd. Helaas was Demi ziek en kon 
niet mee turnen. Julia turnde mooie 
oefeningen op brug en balk en 
werd op beide toestellen 5de. Jas-
mijn had een mooie brug(5de), he-
laas ging de balk niet zo goed en 
met 2 vallen viel ze buiten de prij-
zen. Op vloer had ze echt een hele 
mooie strakke oefening en wij kon-
den eigenlijk bijna geen foutjes ont-
dekken maar helaas dacht de jury 
er anders over en werd ze net 4de. 
Ook voor Lisa haar laatste wedstrijd 
en dat deed ze met een mooie brug-
oefening met mooie zwaaien maar 
ook zij won net geen medaille maar 
werd 4de. Het was een lang turn-
seizoen met mooie prestaties en we 
gaan nu lekker uitrusten. 

Veenland succesvol op 
toestelfinale

Veenland heeft nog plaats 
voor volleyballers
De Ronde Venen - Omnivereni-
ging Veenland in Wilnis heeft bij de 
afdeling volleybal plaats voor nieu-
we leden. De volleybal afdeling van 
Veenland bestaat nu uit één dames 
en twee heren teams.
Door diverse omstandigheden 
dreigt er bij de afdeling heren een 
tekort aan competitiespelers. Nu is 
het zo dat in noodgevallen beide 
herenteams van elkaar spelers kun-
nen lenen maar dit is eigenlijk geen 
ideale situatie. Daarom zoekt Veen-
land, heren die (weer) willen volley-
ballen. Leeftijd speelt geen rol om-

dat deze bij Veenland zeer uiteen 
loopt. Iedereen krijgt de kans drie 
keer gratis mee te trainen op don-
derdag van half negen tot tien uur in 
de Willisstee in Wilnis. Bij Veenland 
probeert men natuurlijk een goede 
sportprestatie neer te zetten maar 
ook gezelligheid en respect staat 
daar hoog in het vaandel. Bij aan-
melding of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Floor Groe-
nendijk telefoon 06 46047130, e-
mail volleybal@veenland.nl. Natuur-
lijk kunt u ook de website van Veen-
land (www.veenland.nl) bezoeken.

Mijdrecht - En voor je het weet is 
het seizoen alweer voorbij. Het was 
fysiek hard werken dit seizoen, ze-
ker omdat vaak tegen tweedejaars 
D-spelers werd gevoetbald. Maar 
van voetballen onder weerstand 
word je alleen maar beter. Voetbal-
lend kon de D2 het meer dan be-
hoorlijk bijbenen en was ook vaak 
een klasse beter dan de tegenstan-
ders, maar dan werd er in de laatste 
minuten toch fysiek de strijd verlo-
ren. Duidelijk was wel, dat wanneer 
de D2 aan voetballen toe kwam, dit 
ontzettend aardig ging, en dat geeft 
een goed gevoel voor de toekomst!
Na een seizoen waarin voor de 
meesten de eerste stappen op het 
grote veld zijn gezet, was het tijd 
tijd om dit leerzame en leuke sei-
zoen af te sluiten. Daarvoor reis-
de de D2 met enkele begeleiders 
af naar golfbaan Spaarnwoude, om 

daar te gaan FootGolfen. Vlak voor 
vertrek was het nog de vraag of het 
wel door zou gaan, vanwege de re-
gen en onweer in Mijdrecht, maar 
eenmaal bij de golfbaan aangeko-
men brak het zonnetje door. Na het 
indelen van de flights en de speluit-
leg werd er door spelers en begelei-
ding fanatiek gestreden om uitein-
delijk op die felbegeerde eerste plek 
te eindigen. Die eer was uiteindelijk 
maar voor één iemand weggelegd, 
namelijk Tim Lansman. Hij eindig-
de met een score van 34 trappen 
(1 boven par)! Waar fanatiek wordt 
gestreden ontstaat ook honger en 
dorst, en dus werd er afgereisd naar 
de McDonald’s in Hoofddorp, waar 
de magen weer werden gevuld. In-
middels was ook de begeleiding be-
dankt voor het afgelopen seizoen 
met leuke presentjes, en nam ieder-
een afscheid van elkaar.

D2 sluit het seizoen af op 
golfbaan Spaarnwoude

De Ronde Venen - Ook dit jaar or-
ganiseert TVM weer een gezellig 
50+ Regio toernooi: op 14 juli 2016 
overdag. Dit jaar in het teken van de 
Gezellige Middenmooters. Gezellige 
Middenmooters spelen enthousiast, 
hebben soms een verrassend goe-
de bal, vaak ook niet, maar hebben 
plezier. Hoewel zij allang weten dat 
zij nooit iets zullen winnen, schrij-
ven zij zich toch steeds weer vrolijk 
in. Dat zijn de mensen waar de toer-
nooien en clubs op draaien, dus tijd 
om hen te eren. Vandaar dat het bij 
dit toernooi niet om de meeste pun-
ten gaat, maar om wie het dichtst bij 
het gemiddelde van alle teams zit. 
Ieder speelt 4 partijen van 45 mi-

nuten met 45 minuten rust ( 2 voor 
en 2 na de lunch). De laatste partij 
eindigt om 15.30 uur. Het toernooi 
wordt op onze 10 buitenbanen ge-
houden. De kosten bedragen € 12,- 
(incl. kopje koffie, lunch, lot en mis-
schien een prijs). Het is een Open 
Toernooi, dus iedere 50+-er die lid 
is van de KNLTB en niveau 7, 8 of 
9 heeft kan meedoen (dus ook spe-
lers van andere verenigingen). De 
categorieën zijn: DD, HD en Mix.

U kunt met een maatje inschrijven 
of alleen, dan zoeken wij er een voor 
u. Inschrijven via de TVM website: 
http://www.tvm-mijdrecht.nl/onder-
werpen/senioren/seniorplus/

Het TVM 50+ 
MiddenMootersToernooi
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Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was alweer de laatste wedstrijd van 
het seizoen, maar ook meteen de 
leukste en gezelligste. Op het Open 
Kampioenschap West Nederland 
mag iedereen meedoen en doet ook 
iedereen (hetzij in andere samen-
stelling) mee. Voor GVM’79 natuur-
lijk ook weer een aantal teams in de 
strijd én wat hebben ze het goed 
gedaan allemaal! Janneke, Bente en 
Anne doen al het hele seizoen de-
zelfde oefening, maar weten zich-
zelf toch steeds weer te verbete-
ren en te verbazen. vooral de strek-
sprong van de basket was dit keer 
super hoog en super strak. Melanie 
en Olivia deden het op hun eerste, 
“echte” wedstrijd super goed, al-
le elementen zijn geteld en de da-
mes waren precies op tijd klaar met 
de oefening. Caitlin en Noor hebben 
een prachtige spreidhoeksteun en 
een strakke handstand. Zij werden 
derde en kregen een mooie bronzen 
medaille. Het drietal Shelly, Pibbe en 
Sterre wist de trainster en het pu-
bliek te ontroeren met hun prachti-
ge dans en technisch perfect uitge-
voerde elementen in de balans-oe-
fening. 

Brons
Ook zij werden beloond met een 

bronzen medaille. Sanne en Ilse lie-
ten hun oefening ook voor de laat-
ste keer zien. Met een hoge toss en 
toss 1/2 draai, was hun oefening 
prima afgewerkt. Trainster Esther 
en oud-acropartner Imara konden 
het niet laten om nog een keer sa-
men de vloer op te gaan. Imara zegt 
de actieve Acrogym dit jaar vaarwel 
en komt assisteren bij GVM’79. Ter 
gelegenheid van dit “afscheid” nog 
1 maal stralen op de vloer. De uit-
gevoerd elementen oogstten bij de 
overige deelnemers en publiek veel 
ontzag en er klonk aan het eind dan 
ook een daverend applaus. Als laat-
ste GVM team was het de beurt aan 
Lisanne, Laura en Indy. Weinig voor-
bereiding doet deze dames toch erg 
goed en ze zetten hun beste resul-
taat van dit jaar neer! 

Ook op de demo-avond op zater-
dagavond was GVM’79 van de par-
tij. Met een grote, groepsdemo in 
zwart en wit lieten de dames zien 
wat het thema “mime” voor hen be-
tekende. De dans was lekker strak 
en de elementen gingen prima. De 
choreografen van de demo: Shel-
ly en Sterre van Vliet mochten dan 
ook een mooie beker in ontvangst 
nemen (7e plek). Voor alle uitslagen 
kijk op de website van GVM’79. 

GVM’79 Acrogym sluit 
seizoen in stijl af

Wilnis - Waar de meeste voetbal-
teams al een paar weken geleden 
zijn begonnen aan de zomerstop, 
heeft CSW MC2 nog volop getraind 
omdat er nog een meiden voetbal-
toernooi op het programma stond. 
Afgelopen zaterdag werd door CSW 
MC2 afgereisd naar Hilversum om 
deel te nemen aan het eerste meis-
jes voetbaltoernooi van Victoria. Op 
het mooie sportcomplex van Victo-
ria, waren alle velden bezet. Bij de 
meiden C werd in de middag ge-
streden in een poule met vijf teams. 
De openingswedstrijd van CSW 
MC2 werd gespeeld tegen DWO 
MC1. CSW was de beste van de 
twee en speelde als team erg sterk, 
met als resultaat een 1-0 op het sco-
rebord. Dit was natuurlijk een mooi 
begin want de eerste punten wa-
ren binnen. In de tweede wedstrijd 
werd het goede veldspel voortge-
zet en was CSW te sterk voor SVM 
Boys MC1. Er werden veel mogelijk-
heden gecreëerd, maar scoren in 
wedstrijdjes van 20 minuten is niet 
altijd makkelijk. 

Scheidsrechter
Een 1-0 overwinning was echter een 
feit toen de scheidsrechter voor het 
einde van de wedstrijd floot en het 
enthousiasme van de meiden werd 
steeds groter. De volgende wed-

strijd die op het programma stond 
was tegen de thuisclub Victoria 
MC1. Beide teams hadden bij SDO 
in Bussum ook al in een sportieve 
wedstrijd tegen over elkaar gestaan 
en ook nu werd het weer een mooie 
wedstrijd. Goed combinatievoet-
bal van beide teams, veel strijd en 
mooie acties. Desondanks werd er 
door beide teams niet gescoord en 
dus bleef het 0-0. De laatste wed-
strijd tegen de grotere meiden van 
Eemnes MB1 moest de beslissing 
geven, alleen met een overwinning 
zou de beker veilig gesteld worden. 
Aan deze opdracht werd voldaan! 
De doelgerichtheid van CSW MC2 
werd beloond en met een 3-0 over-
winning kwam CSW als winnaar van 
het veld.
Met drie overwinningen en een ge-
lijkspel werd CSW MC2 op het eer-
ste meiden voetbaltoernooi van Vic-
toria de verdiende toernooiwinnaar! 
Een mooi toernooi, een prachtig re-
sultaat en een grote beker werd 
mee naar Wilnis genomen. Hiermee 
kwam een mooi seizoen ten einde. 
Nu breekt de zomervakantie aan en 
gaan de voetbalschoenen voor even 
in de kast. De meeste speelsters van 
dit team spelen ook het komend 
seizoen in dit MC2 team en mogen 
dan hun kunnen weer laten zien in 
de 1ste klasse van de KNVB!

CSW MC2 sluit mooi seizoen 
af met toernooiwinst

De Ronde Venen - Het team van 
KVDRV heeft in de 2e ronde van het 
Nederlands Kampioenschap ge-
wonnen van Natsec uit Vlaardingen. 
In de laatste wedstrijd van het toer-
nooi werd er prima gescoord. Al-
le spelers hadden een doelpunt ge-
maakt. 
Afgelopen weekend was de 2e ron-
de van het NK Kanopolo. Het team 
van KVDRV speelde niet goed, maar 
ook niet slecht. Met twee verloren 
wedstrijden; 1x gelijkspel en een 
gewonnen wedstrijd ging het iets 
beter dan in de 1e ronde. Tegen de 
koploper werd er uiteindelijk verlo-
ren, maar lang hield het team stand 
op een score van 2-1. De koplo-
per werd hierdoor nerveus en kon 
pas in de laatste minuten de wed-
strijd naar zich toe trekken en win-
nen met 1-4. Tegen Natsec was het 

team van KVDRV gewaarschuwd 
voor het fysieke spel van de te-
genstander. Gefocust op een goe-
de verdediging werden er weinig 
kansen weggegeven. Na een 1-0 en 
een 1-1 brak de tegenstander toen 
het 2-1 werd voor KVDRV. Na een 
verre worp en een uitbraak kon Wil-
lem Goverse met een fraaie sco-
re de ploeg voor het eerst op voor-
sprong brengen. Door stug verdedi-
gen en de aanval netjes opbouwen 
kon de voorsprong worden uitge-
bouwd. Nikky Maas scoorde twee-
keer uit een moeilijke hoek vanaf de 
zijkant. De score werd uiteindelijk 
6-2. Alle spelers hadden deze keer 
gescoord. Daarmee is het gebrek 
van de vorige ronde, namelijk het 
gebrek aan een “killer” nog niet he-
lemaal opgelost, maar was het pro-
bleem deze ronde minder aanwezig.

Kanopolo DRV wint van 
Natsec

Mijdrecht - Op zaterdag 18 ju-
ni speelde Argon Basketball in 
sporthal De Eendracht een afslui-
tend MixToernooi waarbij jong en 
oud maar ook man en vrouw er sa-
men een mooi feest van hebben ge-
maakt. De gemengde teams waren 
evenwichtig samengesteld waar-
door iedereen met respect voor el-
kaar leuke en spannende wedstrij-
den met elkaar speelde. Mooi was 
ook dat we door dit afsluitende ge-
zamenlijke feest de kampioenen 
U14 en U22 op een waardige ma-
nier hebben kunnen huldigen. Het 
team U14 werd kampioen in haar 
klasse nadat ze het seizoen ervoor 
bijna elke wedstrijd hadden verlo-
ren. Een knappe prestatie van de 
coaches en de trainers die deze jon-
ge Argonauten  toch nog enthousi-
ast voor het spelletje wisten te be-
houden met als kers op de taart een 
kampioenschap in dit huidige sei-
zoen. En nadat het U22 vorig sei-
zoen voor het eerst in de geschie-
denis van Argon Basketball een 
kampioenschap in de eerste klasse 
wisten binnen te halen, deden de-
ze jonge enthousiastelingen het dit 
jaar nog eens dunnetjes over. Dit 
seizoen werd U22 niet alleen geno-

mineerd als sportploeg van het jaar 
maar namen ze voor het tweede jaar 
op rij de kampioenstitel in de eer-
ste klasse mee naar huis. En dat ver-
dient zeker een mooie vermelding. 
Tijdens het Toernooi werd Sjoe-
rd Bouma uitgeroepen als bes-
te Schutter en gaf zijn prijs aan de 
beste overgebleven jongste schut-
ter: Asatur Arkojan. Luc van Dijk 
werd uitgeroepen als beste Drib-
belaar en Marieke van Putten is on-
ze beste Verdediger geworden. We 
kunnen Marciano Mascini beste 
Teamspeler noemen en Eric de Ko-
ning is benoemd als onze meest Ta-
lentvolle Speler. 

Aan het einde van de avond werd 
het Toernooi omgedoopt tot het 
“Hans van Dijk MixToernooi”  en 
beloofden we elkaar om dit jaar-
lijks te laten terugkomen. Winnaars 
van het Hans van Dijk Mixtoernooi 
2016 zijn geworden Asatur Arko-
jan, Luc Voorend, Nino van der He-
ijden, Eric van Oostbree, Joeri Blok-
huis en Marieke van Putten. Zij kre-
gen een mooie medaille en een Ar-
gon pakket waarna iedereen geza-
menlijk nog kon napraten onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Geslaagd Mixtoernooi 
Argon Basketball

Proostdijschool wint voor de 4e keer

De Ronde Venen - Op vrijdag 24 ju-
ni 2016 is er in Cafè de Merel Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562 prijs-klaverjassen.Het 
kaarten start om 20.00 uur, zowel 
dames als heren welkom, aanwezig 
zijn om 19.45uur voor de inschrijving 
Er zullen vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld worden en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en is 
winnaar of winnares bekend,ook is 
er op deze avond een grote tombo-
la. De uitslag van de laatst gespeel-
de prijs-klaverjas avond was;

1 A.v.Scheppingen met 6762 punten
2 William Meijenburg 6746 punten
3 Cees Lof 6686 punten
4 Greet Koot 6621 punten
5 Bianca Pappot 6580 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Ed Valk met 4820 punten. De wed-
strijden voor de competitie (ieder-
een welkom ook per avond) zullen 
op de volgende datums worden ge-
speeld in 2016;24 juni en 8 juli is de 
laatste klaverjas-avond van de com-
petitie van het jaargang 2015/2016 
dit alles onder voorbehoud. 

Prijsklaverjassen in de Merel

Regio - Lorena Wiebes is Neder-
lands kampioene wielrennen op de 
weg bij de junior-vrouwen gewor-
den. De renster uit Mijdrecht was 
zaterdag 18 juni de snelste van het 
peloton in de straten van Oude-Ton-
ge. Charlotte Kool eindigde op de 
tweede plaats, Arianna Pruisscher 
eindigde als derde. Wiebes kwam 
naar Goeree-Overflakkee voor de ti-
tel. “Ik had dit seizoen al zeven keer 
gewonnen en hoopte natuurlijk nu 
ook de snelste te zijn van het pe-
loton. Het parcours lag me wel, ik 
houd wel van een vlak rondje, en 
gelukkig kon ik de verwachtingen 
waar maken. Even was ik bang dat 
ik de sprint van te ver af was aan 
gegaan, omdat ik al direct na de 
laatste bocht kon sprinten. Maar 
gelukkig kwam er niemand meer 
onderdoor. Het is mijn eerste na-
tionale titel en ik ben hier dan ook 
heel bij mee. Hopelijk kan ik in de-
ze trui nog meer winnen dit jaar. Bo-
vendien ben ik eerstejaars en kan ik 
de titel volgend jaar nog verdedi-
gen” aldus de renster uit Mijdrecht. 
Het was voor Lorena een echte top-
week, want op donderdag kon de 
vlag al uit in huize Wiebes ivm het 
slagen voor haar eindexamen. 

UWTC
Haar vereniging UWTC is maar wat 
trots op dit sporttalent! Maar ook 
Stijn Ruijter uit Uithoorn was met 
nog 130 andere nieuwelingen ge-
selecteerd voor het NK. Over de 
winderige smalle Zeeuws dijken 
werd er nerveus gekoerst waarbij 
Stijn achterin kwam te zitten. Toen 
het peloton in stukken brak lukte 
het Stijn om samen met Ruben van 
der Pijl (van de Amstel) weer voor-
aan in het peloton te komen. Daar 
was inmiddels een kopgroepje ont-
snapt. De voorsprong van de kop-
groep bleef lang constant op 30 se-
conden en later 45 seconden, maar 
tegen het eind van de race liep het 
weer langzaam terug. Met één ron-
de van 11 km te gaan was het nog 
21 seconden. Dat werd een span-
nende laatste ronde maar het gat 
was net te veel om te overbruggen. 
Als gevolg van de jacht op de kop-
groep was het peloton flink uitge-
dund en reden slechts 40 renners 
de wedstrijd uit. Moegestreden fi-
nishte Stijn op de 27e plaats. Stijn 
gaat woensdag 23 juni nogmaals 
naar Goeree-Overflakkee, want hij 
heeft zich ook geplaatst voor het 
NK tijdrijden.

Interclub omnium
De jeugd kon dit weekend een in-
terclub omnium rijden. Zaterdag 
was er bij HSV de Kampioen een 
tijdrit, die onder regenachtige om-

standigheden werd verreden. Siem 
van Smoorenburg werd 4e, Mike 
Derogee 5e en Benjamin Wessels 
11e. Op zondag stond er bij ASC 
Olympia een criterium op het pro-
gramma. Hier werd Siem 8e, Mike 
4e en Benjamin 25e. In het omni-
um eindigde Siem als 4e, Mike 3e 
en Benjamin 14e. Op zondag re-
den er bij cat 7-nieuwelingen nog 
meer UWTC jeugdleden. In de mas-
sasprint werd Danny 7e, Ian 9e en 
Niels 28e. Sven moest een ronde 
toegeven en werd 29e.

Ronde van de Maliebaan
Lorena was zondag 19 juni weer op-
permachtig bij de wedstrijd op de 
Maliebaan (Utrecht). Het was een 
rondje van ongeveer 1.7 km, waar-
bij de renners de Maliebaan op en 
neer reden. De ene zijde was er het 
snelle asfalt en aan de andere zij-
de de zware klinkerweg waar en-
kele venijnige putdeksels in za-
ten. Lorena Wiebes won niet alleen 
met overmacht de eindsprint, maar 
daarnaast ook de leidersprijs en di-
verse premiesprints. Bij de 60+ re-
den Guus Zantingh en Ben de Bruin 
naar de 19e en 20e plaats. Bij het 
grote deelnemersveld van ama-
teurs/sportklasse/junioren kon Bart 
de Veer goed volgen in het peloton 
dat gedurende de wedstrijd steeds 
verder uitdunde. Bart finishte als 
24e. 

De ronde van Elden 
Niels Ruijter heeft zondag de ron-
de van Elden (Arnhem-Zuid) ge-
reden. Een criterium waarin iedere 
ronde een pittig klimmetje genomen 
moest worden. Er reed al snel een 
kopgroep met oud prof Erik Dekker 
weg en die bleeft weg. Niels deed 
goed mee in de achtervolgen en hij 
wist zich in de laatste ronde goed 
vooraan in het peloton te positio-
neren. Daardoor kon hij in de eind-
sprint goed meekomen en werd hij 
13e! Zijn eerste premie sinds lange 
tijd was daarmee binnen. 

Drukke week
Er komt nog een drukke week aan 
voor UWTC. Dinsdagavond wordt 
de Henny Cornelissen classic ver-
reden. Geen gewone clubwedstrijd 
maar een extra lange variant, waar-
in een aantal premiesprints worden 
verreden.
Dan start Stijn Ruijter op woensdag 
op het NK tijdrijden. Stijn mag hier-
voor nogmaals naar Goeree-Over-
flakkee reizen. En op donderdag 
wordt de afsluitende tijdrit van de 
Bike Physics tijdritcompetitie verre-
den. Meer info over UWTC vindt u 
op www.uwtc.nl/wielren. foto: Kurt 
Cauwenbergh

Lorena Wiebes Nederlands 
Kampioen bij junioren

De Ronde Venen - Afgelopen 
week werd voor de 4e keer de 
Zwem4daagse georganiseerd door 
zwemvereniging de Amstel in het 
Veenweidebad. In deze week zwem-
men de kinderen 4 avonden 10, 20 
of 40 baantjes. Hiernaast zijn er de 
hele week leuke activiteiten zoals, 
cup cakes versieren, pony rijden, 
grabbelen en op vrijdag een zwem-
disco. Elk jaar is er een prijs voor de 
school met de meeste deelnemers 
en voor het vierde jaar op rij heeft 
de Proostdijschool uit Mijdrecht de-
ze prijs gewonnen. Naast de gro-
te wisselbeker mogen de kinderen 
die meegedaan hebben, allemaal 
een keer vrij komen zwemmen. Vol-
gend jaar doen de kinderen van de 
Proostdijschool natuurlijk weer mee, 
maar dan voor de Windroos! 



Qui Vive teams winnaar 
Jongste Jeugd Dag Alkmaar
De Kwakel - Het afgelopen week-
end hebben zowel de Qui Vive meis-
jes en jongens de eerste plaats we-
ten te bemachtigen tijdens de Jong-
ste Jeugd Dag bij AMHC in Alk-
maar. De twee eerstejaars E-teams 
streden tegen andere clubs uit de 
omgeving en wonnen de meeste 
wedstrijden of speelden gelijk. Het 
thema was Olympische Spelen en 
de meiden waren uitgedost in lan-
denshirtjes, die ze voor deze gele-
genheid mochten lenen van de Ku-
delstaartse voetbalclub RKDES. Ai-

lani, Esther, Eva, Evi, Fleur, Lotte, 
Manou en Rosalie kwamen uit voor 
Nederland, België, Italië, IJsland, 
Tsjechië, Spanje, Duitsland en Ier-
land. Met de Olympische ringen op 
hun voorhoofden geschminkt be-
gonnen ze fanatiek aan de vijf wed-
strijden zonder er één te verliezen. 
Ook de jongens van de J6E2 Jip, Ju-
lius, Luc, Max, Thies en Tycho wisten 
veel doelpunten in Alkmaar te sco-
ren. Voor deze prestatie mochten ze 
allemaal een medaille in ontvangst 
nemen en een grote zak snoep.

De hele week waren alle banen bij Qui Vive weer druk bezet. Foto Jaap Dijkstra

Clubkampioenschap
TC Qui Vive
De Kwakel - Van 13 t/m 19 ju-
ni is bij Tennis Club Qui Vive aan 
de Vuurlijn de jaarlijkse Clubkam-
pioenschappen voor Senioren ge-
houden. 56 teams deden mee, va-
riërend in de klasse Gemengd Dub-
bel 4 t/m alle denkbare categorie-
en in de klasse 8. Per categorie was 
men in poules ingedeeld, zodat het 
voor bijna iedereen een intensieve 

tennisweek werd. Één avond werd 
gehinderd door wat regen, maar 
verder kon het speelschema mede 
dankzij het kunstgras op de zeven 
banen ongewijzigd blijven. De kam-
pioenen zullen later dit jaar ten strij-
de trekken naar de clubkampioenen 
van TCU, waar het jaarlijkse hoog-
tepunt, het Kampioenschap van Uit-
hoorn, dan op de agenda staat.

KDO voetbalmeiden sluiten seizoen 
af met Kamp Willemsoord
De Kwakel - Op vrijdag 10 juni was 
het zover. 63 meiden en 12 begelei-
ders stonden klaar om per touring-
car af te reizen naar het in Overijs-
sel gelegen plaatsje Willemoord om 

een weekend lang met z’n allen het 
voetbalseizoen af te sluiten. Aange-
komen in groepsaccommodatie “de 
Riethoeve” hebben we genoten van 
een overheerlijke Barbecue. Na het 

indelen van de slaapplekken, was 
het tijd voor een sportief avondpro-
gramma, het VV (F) spel. Voetbal/
Volleybal/Frisbee, waaraan door ie-
dereen met veel plezier werd mee 

gedaan. De volgende dag op tijd op-
staan, omdat er voetbalwedstrijden 
tegen Vv D’oldeveste op het pro-
gramma stonden. In een lange sliert 
fietsten we richting Steenwijk. Na af-

Thamen Beeballers in actie
Uithoorn - Het was zaterdagoch-
tend druk bij Thamen met bee-
ball wedstrijden voor de allerjong-
ste jeugd. Het Beeball Major team 
mochten om 10.00 uur beginnen 
met een competitiewedstrijd te-
gen Amsterdam Pirates 1. Er waren 
een heleboel mooie acties bij beide 
teams, goeie aangooien, bijna vang-
ballen, bijna homeruns, maar in ie-
der geval heel veel plezier en een 
super gave wedstrijd voor het pu-
bliek. Nadat de telling was gedaan 

bleek Pirates net één puntje meer 
te hebben gescoord, maar gingen 
beide teams nog wel even gezellig 
met elkaar op de foto. Om 12.00 uur 
was er de topper tussen de Thamen 
Rookies 2 en Rookies 1, een echte 
competitiewedstrijd waarbij net als 
bij het Major team de uitslag hele-
maal niet belangrijk is maar het ple-
zier in het spel wel. Ook hier weer 
heel veel meisjes en jongens in het 
veld en de jongste is eigenlijk pas 
net 5 jaar oud, maar dat is juist het 

Het 10e de Kwakels Jeu 
de Boules Kampioenschap
De Kwakel - Zaterdag 18juni werd 
voor de 10e de keer het kwakels Jeu 
de Boules Kampioenschap georga-
niseerd door de plaatselijke Jeu de 
Boules Club “’Het Wilgenhofje “”. 
De eerste keer dat het Jeu de Bou-
les Kampioenschap werd georga-
niseerd was in de zomer van 2006. 
Afgelopen zaterdag werd het 10e 
kampioenschap gespeeld. Er wa-
ren 23 deelnemers/sters die stre-
den om de Kwakelse eer . Het was 

een spannend toernooi ,met tot de 
laatste partij een mogelijke winnaar. 
De prijzen werden deze avond uit-
gereikt door Joop van Diemen. Joop 
is een van de grondleggers van on-
ze Jeu de Boules baan. De uitslag 
van het Toernooi : nummer 1: Wil 
Kennis met 3+28. Nummer 2:Arie vd 
Hoorn 3+19 en nummer 3: Joke vd 
Wal 3+17. 
De prijzen en bloemen werden ge-
schonken door Duo plant.

Geslaagde Clubkampioenschappen bij Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 18 ju-
ni werden er bij Judo Ryu Kensui de 
jaarlijkse clubkampioenschappen ge-
organiseerd. De 91 judoka’s waren 
zichtbaar gespannen maar trakteer-

den de aanwezige ouders, familie, 
vrienden en kennissen op een fraaie 
demonstratie van de judowedstrijd-
sport. Er was een gemoedelijke sfeer 
met een echt toernooikarakter, er 

werd gestreden voor elk punt en zelfs 
de allerkleinsten deden het publiek 
verbazen over de mentaliteit op de ta-
tami. Erg leuk om te zien was ook dat 
de Special needs Judoka’s aanwezig 

waren! Ook deze speciale groep ju-
doka’s lieten een ieder verstelt staan 
door veel strijd, techniek en mooi ju-
do te laten zien! Voor iedereen was er 
een mooie, welverdiende medaille die 

door Sport en Healthclub Amstelhof 
beschikbaar waren gesteld. Tevens 
was er dit jaar, wederom, een stijlprijs 
voor de judoka die tijdens het toer-
nooi het meest opviel om zijn/haar ju-

dostijl. De prijs werd dit jaar gewon-
nen door de special needs judoka Tim 
de Groot. Er waren diverse gegadig-
den voor deze prijs maar Tim stak er 
net iets boven uit.

loop van de wedstrijden hebben we 
eerst gepicknickt, waarna het tijd 
was om te gaan zwemmen in het te-
genover de voetbalvereniging gele-
gen zwembad De Waterwyck. Op de 
terug weg van het zwembad zijn we 
nog even bij de Mac geweest voor 
een welverdiend ijsje. Rond 17.00 
uur was iedereen weer terug op de 
accommodatie en had een ieder vrij-
af om iets voor zichzelf te doen. Na 
het avondeten, patat met een snack, 
maakte de jongere teams (ME/MD/
MC) zich op voor de “Bonte Avond” 
welke het thema “Tropical Night“ 
had. De meegenomen “Karaoke set” 
verhoogde de pret. 

Genieten
De meiden konden genieten van 
tropische cocktails en versnape-
ringen. De ouder teams (MB/MA) 
maakte zich op om het verderop ge-
legen Tuk, onveilig te gaan maken, 
maar eerst stond er een uurtje Bow-
len op het programma. Na afloop 
fietste we richting cafe de Zwet-
ser, waar het goed vertoeven was. 
De volgende ochtend pas om 9 uur 
aan het ontbijt en daarna fietsen 
naar Paasloo, waar we te gast wa-
ren bij Klimbos Avontuurlijk Paas-
loo. Na de uitleg konden de meiden 

gebruik maken van de 4 verschillen-
de parcoursen, 697 meter parcours 
met 51 verschillende hindernissen 
tot 9 meter hoog!

Spektakel
Een waar spektakel en groot avon-
tuur voor alle meiden. Toen weer te-
rug naar de Riethoeve om te lunchen 
met broodjes knakworst. Waarna 
het tijd was om in te gaan pakken. 
Om precies 15.30 uur begonnen we 
aan de terug reis richting de Kwa-
kel, waar we om 17.20 uur aankwa-
men. Het was een fantastisch week-
end en een geweldige afsluiting 
van een mooi voetbalseizoen. Mede 
door de inzet van de meiden op de 
in April georganiseerde “Bourgondi-
sche Kippenavond” bij KDO, waar-
bij ze extra geld hebben ingezameld 
om dit allemaal te kunnen bekosti-
gen is het weer een enorm succes 
geworden. Nu eerst allemaal genie-
ten van de zomerstop en in augus-
tus beginnen we weer met trainen. 
Lijkt het je nu ook leuk om deel uit 
te maken van zo’n gezellig meiden-
voetbalteam? Kom dan gewoon mee 
trainen om uit te vinden of je voetbal 
ook een geweldige sport vind! Meer 
info op www.kdo.nl of via de mail 
veldvoetbal.meisjes@kdo.nl.

leuke van Rookie spelen, je kunt al 
heel jong beginnen. Met enorm veel 
plezier werden er mooie ballen ge-
slagen, honken gelopen en af en toe 
een nul gemaakt. Einduitslag, hele-
maal niet belangrijk, de kinderen 
hebben het weer ontzettend naar 
hun zin gehad! Ben jij tussen de 5 
en 10 jaar oud en lijkt het je ook 
leuk beeball eens te proberen stuur 
dan een e-mail naar: nieuweleden@
thamen.info en je krijgt informatie 
wanneer je kunt komen trainen.

Zomerbridge De Legmeer
Uithoorn - Ondanks of wellicht 
dankzij het EK voetbal blijft de be-
langstelling voor het Zomerbridge 
onverminderd groot. In de A- lijn ge-
lukte het Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst voor de eerste keer deze zo-

mer allen de baas te blijven. Met 
de hoogste score van deze avond 
van 62,85% werd hun wijnvoorraad 
weer aangevuld. Ook Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter kunnen als 
tweede met 56,60% hun dorst les-

sen, maar de zes procent verschil ge-
ven aan dat Ben en Jan deze keer 
wel erg goed op dreef waren. Cobie 
Bruine de Bruin & Jan Egbers wer-
den keurig derde met 55,21%, maar 
grepen zo wel net naast de versna-
pering. Voor Wim Slijkoord & Lid-
ia Kumasaka en Delia & Paul Ken-
ter restte als vierde en vijfde met res-
pectievelijk 52,43 en 51,74% ook al-
leen de eer, hoewel je daar natuur-

lijk heel goed mee kunt thuis ko-
men. In de B- lijn ging de strijd tus-
sen maar liefst achttien paren. May-
ke Dekker & Ad Lustenhouwer sloe-
gen zich hier het best doorheen en 
werden knap eerste met 60,94%. Op-
merkelijk was plaats twee. Bracht Eli-
sabeth van den Berg vorige week 
Wim Harding aan de top, nu deed 
ze met 59,64% vrijwel het zelfde met 
Maarten, de maat van Wim, zodat die 

zich ook op de club kan blijven verto-
nen! Maria Baas & Klaas Verrips mis-
ten zo de fles als derde met 58,33% 
en moesten het dus ook met de eer 
doen en het zelfde gold voor Tini 
Rijpkema & Riet Koot die als vierde 
op 57,29% uitkwamen. De vijfde plek 
was beter af, Mieneke Jongsma & 
Ineke Hilliard verdienden hun “prik 
prijs”chocola met 55,21% en lieten 
dus zo nog dertien paren achter zich. 

Vindt u het voetballen zonder Oranje 
ook maar zo zo, investeer uw energie 
dan in het zomerbridge van Bridge-
club De Legmeer. Tot en met 31 au-
gustus elke woensdagavond in Dans 
& Party centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Inschrijven 
per e- mail: gerdaschavemaker@live.
nl , of tussen 19.15 en 19.30 uur in de 
zaal. Aanvang om 19.45 uur, kosten 
zes euro per paar.
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