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START SALE

DEZE WEEK:
Diamanten huwelijk
in Vinkeveen

DON 27, VRIJ 28, ZAT 29 EN ZONDAG 30 JUNI

Bewoners Nieuw
Avondlicht en groep 6
van de Eendracht
winnen prijs

G-STAR / PALL MALL / ONLY / JACK&JONES / DIESEL
CARS / PETROL / NOIZE / LTB / VERO MODA
ESPRIT / WRANGLER / LEVI’S / PASTRY / OBJECT

Tour de France
Meerbode
Prijzenfestival

JASSEN / T-SHIRTS / SWEA
SWEATERS ETC.

Aanhouding

Vermist
Mijdrecht - Dit is poes Yoshi.
Zij wordt vermist sinds 13 juni
uit de omgeving van de Croonstadtlaan in Mijdrecht. Ze
wordt erg gemist. Weet iemand
waar ze is?
Bel dan: 06-83406645.

De prijswinnaars van de Groene Lintjes met de jury en wethouder Erika Spil.

Groene Lintjes uitreiking
ook tweede keer een succes
De Ronde Venen - Zondag 23 juni
werden voor de tweede keer in De
Ronde Venen Groene Lintjes uitgereikt. In het Natuur- en Milieueducatie Centrum De Woudreus in Wilnis speldde PvdA-GroenLinks wethouder Erika Spil bij drie winnaars
zo’n lintje op en gaf raadslid Hans
van Kessel van dezelfde partij een
presentatie over de activiteiten van
de winnaars.
Voor deze jaarlijkse prijs, uitgereikt door PvdA-GroenLinks voor
verdiensten op het gebied van na-

tuurbehoud en duurzaamheid in De
Ronde Venen, was na een oproep in
de plaatselijke pers een twintigtal
nominaties binnen gekomen.
De jury koos winnaars daaruit in de
categorieën Ondernemers, Particulieren en Organisaties. De biologische boeren Joost en Liesbeth Samsom van boerderij ‘t Spant in Wilnis
wonnen de prijs vanwege hun innovatieve, natuurvriendelijke en duurzame uitoefening van het boerenbedrijf en zij ook nog meedoen aan
educatieve activiteiten. In de categorie Particulieren won Minse de

Bos Kuil omdat hij volgens de jury de drijvende kracht achter het
succesvolle burgerinitiatief Zonnig
Baambrugge is. Zorgboerderij Amstelkade uit Wilnis won omdat de
jury het zo’n veelzijdige zorgboerderij vindt die een unieke beleving
van de natuur en het boerenleven
biedt, ook nog een natuurcamping
van de mooiste soort heeft en werk
biedt aan enkele tientallen mensen
met een verstandelijke handicap. Zij
kregen allen een lintje, een oorkonde en een cadeau uit de Fair Trade
winkel Tuyu.

30-60 %

KORTING
KOR
KORT
ING
KIDS SALE OP DE HELE COLLECTIE *

40-60% KORTING
*UITZONDERING DENIMS/ HOOGZOMER COLLECTIE

OOK ZONDAG GEOPEND

TROY 51327

KORT NIEUWS:
Mijdrecht - Dinsdagmiddag
18 juni werden een man en
meisje gearresteerd die een
gestolen fiets bij zich hadden.
Rond 14.35 uur zagen agenten
een man en een meisje op de
Maarschalkstraat die vermoedelijk beiden op een gestolen
fiets reden. De 21-jarige man
en het 16-jarige meisje, beiden
uit Mijdrecht, werden staande gehouden en de fietsen bleken inderdaad gestolen te zijn.
Hierop werden de twee aangehouden en de fietsen werden in
beslag genomen. De man bleek
nog een openstaande straf te
hebben en zit vast.
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75 kilo ganzenvlees voor voedselbank

Kopen of
huren?
We rekenen graag
voor je uit wat
voordeliger is!

De Ronde Venen - De Voedselbank De Ronde Venen ontvangt
binnenkort 75 kilogram ganzenvlees.
Het ganzenvlees is afkomstig van
ganzen die in een straal van twintig kilometer rond Schiphol zijn geruimd. Eind mei heeft de gemeenteraad een motie, ingediend door
de fractie van Ronde Venen Belang, aangenomen waarin het college wordt opgedragen er voor te zorgen dat vlees van geruimde ganzen
bij de Rondeveense Voedselbank
belandt. Het vangen en ruimen van

ganzen gebeurt elk jaar eind mei/
begin juni in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het vlees van
de ganzen wordt ter beschikking
gesteld aan poelier Pieter van Meel
in Amsterdam. Deze poelier zorgt
voor de verwerking en stelt het vlees
ter beschikking aan de Amsterdamse Voedselbanken. Wethouder Kees
Schouten zegde de gemeenteraad
eind mei toe zich in te zullen spannen er voor te zorgen dat het ganzenvlees ook ten goede komt aan
de Voedselbank in De Ronde Venen.
Contact met poelier Van Meel leer-

de echter dat het vlees reeds was
toegezegd aan de Amsterdamse
Voedselbankorganisatie. De poelier
zegde echter toe dat als er over zou
zijn, dit aan de Rondeveense voedselbank ter beschikking zou worden gesteld. Vandaag heeft de poelier gebeld met de mededeling dat
er meer ganzenvlees is doordat de
vangst is meegevallen. De 75 kilo
panklaar verwerkt ganzenvlees, in
porties van 500 gram, wordt daarom binnenkort door Van Meel Poeliers aan de Voedselbank in De Ronde Venen overhandigd.

Wilnis - De eerste week van de zomervakantie, van 15 t/m 19 juli, organiseert NME-centrum De Woudreus allerlei ‘Natuuravonturen’. Elke
dag worden andere avonturen aangeboden.
Denk aan het bouwen van hutten,
het aanleggen van een vuurtje en
erop koken, het maken van gereedschappen, het spelen van een overlevingsspel, op stap gaan met de
Imker, gps schatzoeken...

GRATIS INFO-GESPREK!
ZATERDAG 29 JUNI TUSSEN
10:00 EN 13:00 UUR.

Hofland 19
Mijdrecht (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

DUIDELIJK VERHAAL

Geen krant
OntVanGen?

Catsman Auto’s

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

De Amsterdamseweg zal dit jaar nog veel hinder voor het verkeer opleveren

Amsterdamseweg nog hele
jaar flink op de schop

IN DE

Regio - Voor inwoners van Uithoorn, maar ook die uit De Ronde
Venen die hun werkgebied aan of
rond de Amsterdamseweg in het industriegebied hebben, blijft het dit
jaar tobben met de bereikbaarheid
van bedrijven en andere bestemmingen.

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

De afhandeling van het (toenemende) verkeer van en naar de nieuwe
N201 zal behoorlijk hinder ondervinden van de vele werkzaamheden
aan de weg en de kruisingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Dat
moet ook wel nu de gemeente haast
schijnt te maken met de herinrichting van deze doorgaande weg. Al-

ADVERTEREN?

De avonturen worden georganiseerd voor kinderen voor 6-10 jaar.
Kijk voor meer informatie over het
programma, de kosten en het aanmelden op www.dewoudreus.nl
en klik vervolgens door naar activiteiten. Ze zijn ook te volgen via
@nmedewoudreus. Per avontuur
is er plaats voor 20 kinderen. Wil
je meedoen, meld je dan snel aan!
NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR Wilnis.

Emiel Hoogendijk (CDA)
stopt als raadslid

0297-581698
Sterk in elk merk

Woudreus organiseert
allerlei natuuravonturen

les is erop gericht de weg eind december, hooguit januari 2014 gereed te hebben als de gehele N201
in gebruik is/wordt genomen, inclusief het aquaduct. Voor zover nu te
overzien is blijft uitsluitend de Molenlaan en de kruising daar met de
Amsterdamsweg voorlopig de enige
toegang – tevens omleidingsroute
- tot het industriegebied en verder
vanuit de richting Pr. Bernhardlaan/
Thamerlaan en langs de Amstel vice
versa. Vanaf en naar de N201 wordt
het verkeer ook omgeleid via de Joh.
Enschedeweg en Anton Philipsweg
richting Wiegerbruinlaan/Anthonie
Fokkerweg. Zie bijgaand kaartje bij
dit artikel elders in deze krant. Re-

den is dat enkele kruispunten voor
alle verkeer worden afgesloten. Met
uitzondering van bromscooters en
fietsers; die kunnen er wel langs.
Nog wat lastiger wordt het als ook
de kruising met de Molenlaan op
de schop gaat om te worden omgevormd tot een rotonde. Dan zijn de
andere kruisingen in aanbouw nog
niet klaar. De gemeente laat weten
dat de omlegging van ondergrondse leidingen en kabels het meeste
werk met zich meebrengt. En sommige gevallen kan dit zelfs voor vertraging in de oplevering zorgen. Dat
is vooraf niet te overzien.
Lees verder elders in deze krant

De Ronde Venen - Deze week
maakte Emiel Hoogendijk (CDA)
bekend dat hij per direct ontslag
neemt als lid van de gemeenteraad
van De Ronde Venen. Aan de burgemeester liet hij per brief weten
dat het raadslidmaatschap niet langer is te combineren met zijn persoonlijke omstandigheden. In de
brief staan verder geen details vermeld. Hoogendijk was sinds 2006 lid
van de gemeenteraad. We konden
hem niet bereiken voor commentaar, hij verblijft momenteel voor
zijn werk in het buitenland. Maar
wat wij informeel hebben begrepen is dat het te maken heeft met
zijn woonsituatie. Hoogendijk huurt
een woning aan de Wethouder van
Damlaan in Wilnis die op de nominatie stond om gesloopt te worden. De sloop gaat niet door vanwege de grote financiële tekorten op
bouwprojecten van de gemeente,
maar de gemeente wil als eigenaar
van de woningen nu van de huurders afkomen, omdat ze de woningen leeg willen doorverkopen aan
woningcorporatie GroenWest (die
de woningen vervolgens weer gaat

verhuren). De huidige huurders
moeten binnen korte tijd een nieuwe woning zien te vinden. Hoogendijk is een van de bewoners die dit
juridisch gaat aanvechten. Saillant
detail hierbij is dat CDA wethouder
David Moolenburgh over dit dossier
gaat, en in feite zijn partijgenoot
Hoogendijk op straat zet... De CDA
fractie moet nu voor de tweede keer
binnen korte tijd op zoek naar een
nieuw raadslid. Eerder stapte Jobke
Vonk al op, zij werd in juni benoemd
als burgemeester in Aalsmeer.
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INFORMATIEF
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.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

psychoLoGische
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening,
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichtinG thUis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, A. Verweylaan: Schildpadpoesje van 6 jaar. Het poesje is
klein en aanhankelijk.
- Uithoorn, A. Verweylaan: Grijze, langharige boskat van 15,5 jaar. De
kat heet Juul.
- Vinkeveen, omgeving Prins Bernhardlaan: Grijs-witte poes, zwart
gestreept, witte pootjes.
- Uithoorn, Achterberglaan: Zwart-witte kater met chip. Alle vier de
pootjes zijn wit. ‘Chip’ heeft een witte bef en links op zijn neus een
zwart vlekje.
- Mijdrecht, Croonstadtlaan: Zwart-witte poes met wit befje. Littekenweefsel en wat wit haar in het midden van de zwarte staart. Ze
heet Yoshi en is ca. 3 jaar oud.
- Baambrugge, Rijksstraatweg: Rode Noorse boskat. De anderhalf
jaar oude Katie heeft een dikke rode staart en slank postuur. Zij
heeft momenteel een nestje met kittens.
- De Hoef, van der Meerendonkstraat: Een 6 jaar oude rood-witte kater. Hij heeft rood-witte ringetjes om de staart.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Schans: Cypers katje, witte strepen over rug,
witte achterpootjes. Hij loopt daar al enige tijd rond.
- Vinkeveen, Herenweg: dwergpapegaai
- Vinkeveen, Heulweg: Kater, zwart met wit
- Uithoorn, Prinses Beatrixlaan: Grijs met witte ongecastreerde kater.
Hij draagt een halsband met half kokertje.
- Wilnis, Burgemeester Voogtlaan: Rottweiler met zwarte band.

Sjoerd Kompier geslaagd
voor HaFaBra B-examen
De Ronde Venen - Zaterdag 15
juni heeft Sjoerd Kompier, lid van
Brassband Concordia uit Vinkeveen,
met succes het HaFaBra praktijkexamen afgelegd in Kunstencentrum De Hint in Uithoorn. Nadat hij
een aantal weken geleden eerst zijn
theorie-examen had afgesloten met
een mooie 9.5, moest hij de jury laten zien dat hij de technieken op de
althoorn volledig beheerst en dat
een jaar lang intensief oefenen onder leiding van Stephan Koppelaar
niet voor niets is geweest.
Na het spelen van de verplichte toonladders en prima vista oefeningen liet Sjoerd horen hoe mooi
een althoorn, zowel solistisch als in
een duet met een trompet, klinkt.
Met een eindcijfer van 8.0 mocht hij
zijn B-diploma in ontvangst nemen.
Brassband Concordia is zeer trots
op deze leerling en hoopt nog jarenlang plezier te hebben van de talenten van Sjoerd.
Brassband Concordia is nog
steeds op zoek naar nieuwe mu-

zikanten. Zij kunnen zich aanmelden bij het secretariaat, e-mail:
eveline@roebeson.nl.

Mijmeringen

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

HOLI

Afgelopen weekend was er in de
Amsterdam Arena het Holi festival of colours.
Simpel gezegd is het Holi festival in deze variant een dansfeest,
waarbij elk uur mensen kleurpoeder in de lucht gooien, wat de
mooiste, kleurrijke beelden geeft. Het is een hype geworden, evenementen met kleurpoeder. Neem the Color run die niet zo lang geleden in Amsterdam werd gehouden, en waar ook rijkelijk met kleurpoeder werd gegooid. Waarom doen mensen dat? Het ziet er allemaal geweldig uit, maar waarom?
De oorsprong van dit feest ligt in India. Ieder jaar begroeten de mensen in India de lente op deze bijzondere wijze. Holi is het feest van
de kleuren en een van de belangrijkste feestelijkheden in het land.
Het is niet alleen een lentefeest, maar volgens het hindoeïstische geloof ook de overwinning van het goede op het kwade. De mensen
werpen elkaar op die dag bontgekleurd poeder toe, het Gulal en beschilderen elkaar er ook mee. De verschillen tussen kasten, religie
en afkomst zijn dan niet meer zichtbaar. Maatschappelijke grenzen
tussen sociale lagen, leeftijd, rijk of arm vallen weg. Alle mensen zijn
gelijk en alleen dat maakt het al tot een onvergetelijk feest waarbij
het draait om vreugde, wederzijds respect en tolerantie. Heel logisch
dus dat nu ook in Amsterdam het Holi feest werd gevierd.
Nu vertelde ik van het weekend dat ik dus op dit festival was geweest en hoe leuk het was en toen hoorde ik van iemand dat de Indiase gemeenschap niet zo blij is met deze commercie rondom hun
feestdag. Ik kan me dat voorstellen. Het ritueel is prachtig, maar als
het niet wordt omkleed met de intenties die erbij horen, wat voor
kracht straalt het dan nog uit? Maar toch wil ik me uitspreken in de
positieve zin. Want viert niet de hele wereld Kerstmis, maar zal ook
een heel groot percentage alleen maar de rituele vormen gebruiken
in de zin van een kerstboom en cadeautjes? Dat gaat ook allang niet
meer over de geboorte van het kindje Jezus, maar is een groot commercieel winterfeest geworden. Maar als je het feest meer betekenis
mee wilt geven, dan is ieder daar vrij in om dat te doen. En zo zal het
ook zijn met dit Holi festival. De een danst en gooit er vrolijk op los
met de kleurpoeders, een ander geniet misschien net iets meer van
de verbondenheid en het gelijke van alle mensen.
Wat ik heb gezien, is een vrolijke menigte, jong en oud die allemaal
in een positieve sfeer met elkaar waren. Ik heb zeker tolerantie, respect en heel veel vreugde gezien. Mensen die onder het blauw, roze,
geel, groen en paars zitten en nog meer zakjes kleurpoeder komen
kopen. Gewoon omdat het leuk is, zoiets te doen. Je voelt je weer
even kind, je mag vies worden, je mag onder de kleuren zitten en er
mee gooien en sterker nog, als je het over andere mensen gooit, vinden ze het nog leuk ook. Wat een manier om contact te maken en lol
te hebben! En dat is nou net iets wat deze wereld nodig heeft, mensen die op een positieve wijze contact met elkaar hebben, gewoon
elkaar zien, een lach toewerpen en een vleugje kleur toeblazen.

Workshop crowdfunding
in Bibliotheek Mijdrecht
Mijdrecht – Crowdfunding is een
alternatieve manier om, in plaats
van subsidies, culturele projecten
te financieren. Op 2 juli geeft Marije Lutgendorff van crowdlokaal
hierover een workshop in de Bibliotheek Mijdrecht. Crowdfunding betekent netwerkfinanciering. Het levert niet enkel geld op, maar maakt
ook een betrokken achterban mogelijk door bijvoorbeeld de voorverkoop van uw project. Tijdens deze
introductieworkshop leert u de geschiedenis en kern van crowdfunding kennen. Ook komt u erachter
of crowdfunding geschikt is voor
de financiering van uw project. De
workshop is voor iedereen die geinteresseerd is in crowdfunding en
die wil weten of dit een mogelijkheid is voor zijn of haar organisatie,
vereniging of onderneming. Tijdens
de workshop gaat u direct aan de
slag en zult u beter begrijpen waarom een campagnevoorstel wel of
niet werkt.
U wordt van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn tijdens deze work-

shop, die zal worden gegeven door
Marije Lutgendorff, eigenaar van
crowdlokaal. Ze biedt ondersteuning bij het maken van crowdfundingcampagnes voor projecten op
het gebied van musea tot games.
Daarnaast helpt ze ondernemers
bij het vinden van investeerders
door middel van zo’n campagne. In
maart lanceerde Marije haar website www.crowdlokaal.nl. De workshop vindt plaats op dinsdag 2 juli in de Bibliotheek Mijdrecht. De
avond duurt van 19.30 uur (met inloop vanaf 19.00 uur) tot 22.00 uur
en kost 35,00 euro per deelnemer.
Voor koffie, thee en koekjes wordt
gezorgd. Aanmelden kan tot 28 juni. Wie een tweede persoon aandraagt, ontvangt 5 euro korting. Het
is mogelijk om een kwitantie van de
workshop te ontvangen. Voor meer
informatie over de workshop of om
je aan te melden, kunt u contact opnemen met cultuurconsulent Marlous van Merkenstein via cultuurconsulent@bibliotheekavv.nl of 0647202165.

Laat je lijf tintelen met
Shiatsu
Regio - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je
lichamelijke klachten zijn verminderd.
Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk met de duim of handpalm op het lichaam’, vertelt Petra
van der Knaap. Ze is gediplomeerd
Shiatsu therapeut en sinds 1 juli van
vorig jaar is haar San Bao Praktijk
gevestigd in Aalsmeer.
Aan de Aalsmeerderweg 283 staan
bedrijvenunits en daar huurt zij haar
praktijkruimte. ‘Soms wordt die druk
ook uitgeoefend met de elleboog,
knie of voet. Vandaar dat er therapeuten zijn die over het lichaam lopen, maar ik doe dat niet. Met Shiatsu behandel ik stagnaties, die in
het lichaam pijn veroorzaken. Daarom kan de behandeling even gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt vooral
ontspannend. En ik ga nooit door de
pijngrens heen.’ Een Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek
en t-shirt. Je ligt op een futon, een
soort bedje op de grond. Een be-

handeling begint met een diagnose. Petra van der Knaap vraagt naar
je klachten: waar je pijn hebt, wanneer, en wat voor pijn het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daarna kijkt ze naar de tong, die weergeeft hoe je constitutie er uitziet.
Ze voelt op je buik naar energiezones en voelt aan je pols. Daarna
start de massage. Die omvat het hele lichaam, niet alleen de plek waar
je pijn hebt. Van der Knaap oefent
druk uit op benen, voeten, rug en
hoofd. Soms trekt ze aan een been
of schudt ze ermee. Altijd met veel
zachtheid en respect. Het effect: je
hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld van staan hoe
lekker het is voor je zere rug als iemand aan je been zit. Na een uur
sta je buiten en zul je merken dat
de pijn verdwenen of verminderd
is. Meerdere Shiatsu behandelingen verlossen je van je lichamelijke
ongemakken, omdat de therapeut
de oorzaak van je klacht behandelt.
Shiatsu therapie is een echte aanrader. Al was het maar omdat het zo
lekker is. Daarnaast wordt het ook
nog eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend
pakket hebt. Meer informatie? Kijk
op www.sanbaopraktijk.nl.

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

Laatbloeiers

De meeste bomen bloeien in
het voorjaar. De allerlaatste
is de lindeboom. Die begint
eind mei en bloeit door tot een
heel eind in juni. Een overweldigende bloei! Kijk en ruik in
de Reigerstraat in Vinkeveen.
Daar staan veel lindebomen.
De bloesem wordt bestoven
door bijen en hommels, die
zich te goed doen aan de nectar. Na de bloei verschijnen de
vruchtjes die zijn voorzien van
een langwerpig blad. Dit blad
dient als een soort parachute
om de vrucht lang in de lucht
te laten zweven en aldus door
de wind ver verspreid kunnen
worden.
De boom, komt voor op het
noordelijk halfrond in Europa,
Azië en Amerika. De lindeboom komt uit de kaasjeskruidfamilie een heeft maar
liefst 25 verschillende soorten.
De Hollandse linde is er een
van. De Hollandse linde heeft
variëteiten zoals de Zwarte
Linde, de Koningslinde en de
Krimlinde. De Krimlinde is de
Kroningsboom.

De linde is een van de grootste
loofbomen en kan verschrikkelijk oud worden, honderden
jaren tot soms duizend jaar!
In Boxmeer staat een lindeboom van zeker 600 jaar oud
(volgens sommigen meer dan
1000 jaar oud!). In Bergen
staat een linde die in 1643 is
geplant.
Daardoor is de boom ook
heel geschikt als herdenkingsboom bij kroningen van
koningen bijvoorbeeld. Een
andere functie is die van lei-

boom. Dan beschermt de linde het huis tegen zon en wind.
Het hout is zacht en roze wit.
Bij de oude Kelten en Germanen was de linde gewijd
aan de godin Freya, de godin
van vruchtbaarheid, liefde en
gerechtigheid. Onder de lindeboom werd de rechtspraak
gedaan, huwelijken gesloten
en werden vergaderingen
gehouden. Men geloofde dat
de geest van de linde huizen, kerken en bronnen beschermt. Amuletten gemaakt
van lindehout golden als bescherming tegen heksen en
geesten.
Aan Lindebloesemthee worden vele gunstige eigenschappen
toegeschreven.
Het is een kalmerende thee
die kramp opheft en hartversterkend is. Uitwendig is het
goed voor de huid o.a. tegen
couperose (roodheid) en ontstoken oogleden. Het zou helpen tegen hoofdpijn en vele
andere kwalen.
Nóg een veel in ons gebied
voorkomende laatbloeier is
de vlier. Je ziet de vlier overal
in De Ronde Venen en is nu op
z’n mooist met zijn prachtige
roomwitte bloemschermen.
De vlier krijgt in het najaar
zwarte bessen waar de vogels dol op zijn. Vooral de
spreeuwen. Zij verspreiden
de vlier met het uitpoepen van
de zaden in de bessen.
Van vlierbloesemthee wordt
gezegd dat het goed is voor je
weerstand. De gekookte bessen zijn goed voor je stofwisseling. Een bosje gekneusde
bladeren houdt muggen op
afstand. In de Middeleeuwen
geloofde men dat de vlier je
beschermde tegen hekserij.
Nu nog zie je op het platteland bij veel oude huizen
en boerderijen een vlierstruik
staan want een vlier bij je huis
brengt zegen!
Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Eindshow Danscentrum Colijn
wederom een daverend succes

Uithoorn - ‘United States of Dance’.
Dat was de titel van de eindshow
van Danscentrum Colijn in het Griffioentheater in Amstelveen. Het thema Amerika liep als een rode draad
door het verhaal en geheel Amerika werd bezocht met een prachtige
schoolbus waar de dansers in en uit
stapten om iets te laten zien van de
verschillende trekpleisters van Amerika en dan natuurlijk vooral op muzikaal gebied. Een zeer afwisselende show, prachtige kleding en decorstukken en fantastisch gedanst
en gezongen door de vele dansers,
danseressen en zangers!
In de weken voor de show was het
steeds een drukte van belang in

het danscentrum; een aantal dansers was zo fanatiek dat ieder beschikbaar uurtje werd gebruikt om
de choreo’s nog wat bij te schaven.
Ieder hoekje van de dansschool was
bezet met dansers en wat vooral opviel was het plezier dat zij beleefden
aan de voorbereidingen! Daar gaat
het om!
Prachtig om al die stralende koppies
op het podium te zien, helemaal in
hun element! Danscentrum Colijn heeft een zeer uitgebreid aanbod; klassiek, modern, showdance, hiphop, musical en glee! Al deze categor waren vertegenwoordigd op deze prachtige show. Begeleid door schitterende belichting en

mooie beelden op het achterdoek!
Voor het nieuwe seizoen staan ook
breakdance en hiphop boys only op
het programma!
Axel en Heleen Colijn bedanken
langs deze weg alle dansers, vrijwilligers en docenten voor hun tomeloze inzet! Samen met hen is Danscentrum Colijn uitgegroeid tot een
allround danscentrum, dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan
maar vooral ook het plezier dat kan
worden beleefd aan het dansen!
Ook in het nieuwe seizoen staan er
weer leuke dingen op stapel; houd
de website in de gaten ook voor
de foto’s van deze prachtige show!
www.colijndancemasters.nl

Open tuinenweekend:

Zorgboerderij Inner-Art doet mee!

Eerste cursus ‘Faalangst de baas’ afgesloten
Mijdrecht - Afgelopen week werd
de cursus “Faalangst de baas voor
kinderen uit groep 5 t/m 7 afgesloten met een gezellige laatste les en
diploma uitreiking. Deze kinderen
zijn niet meer bang zijn om het fout
te doen! Dankzij gemeentesubsidie
heeft de Stichting ‘Samen Sterk voor
Kinderen’ afgelopen voorjaar deze gesubsidieerde zorgverbredende
cursus laagdrempelig kunnen aanbieden aan kinderen van basisscholen in Wilnis, Mijdrecht en De Hoef.
Faalangst is de angst dat je iets
niet kan. Door deze angst kan je
niet functioneren zoals je eigenlijk zou willen. Kinderen met faalangst denken vaak dat zij de enige zijn. Faalangst komt echter veel
voor. Er zijn drie vormen van faalangst: angst bij het leren of maken
van een toets, angst om afgewezen
te worden door anderen of situaties
die belangrijk voor je zijn, angst bij
lichamelijke activiteiten en beweging zoals sport, wedstrijden en af-

sluitende activiteit zoals een voorstelling van bijvoorbeeld de danslessen. Daarnaast zie je vaak bij kinderen met faalangst ook problemen
met nieuw en onbekend: angst bij
onbekende omgeving, situaties of
mensen/kinderen. De belangrijkste oorzaak van faalangst zijn gedachten, waardoor spanning, angst
en stress worden opgebouwd. Tien
weken lang kwamen de kinderen
bijeen in de speelzaal van de Molenlandschool in Mijdrecht die voor
deze cursus de speelzaal beschikbaar heeft gesteld. Tijdens de cursus hebben zij met veel plezier gewerkt aan het de baas worden van
hun faalangst. Daarbij waren anders denken, voelen en doen heel
belangrijk. Deze acht kanjers genoten afgelopen week, samen met de
aanwezige gasten, van een feestelijke diploma uitreiking. Tijdens de
diploma uitreiking afgelopen week,
werden zij toegesproken door de
trainer en stagiaire. Daarna presen-

teerden de kinderen met elkaar een
quiz aan de aanwezige gasten. Verschillende vragen kwamen aan bod:
Wat is faalangst? Hoe ga je om met
spanning en zenuwen tijdens een
spreekbeurt? Hoe kun je reageren als je je buitengesloten voelt of
bang bent niet mee te mogen doen
met anderen? Wat is de kracht van
lichaamstaal? Hoe kun je opkomen
voor jezelf? Veel vragen werden in
de vorm van een toneelstukje uitgespeeld. De gasten deden actief mee
en kregen zo een goed beeld van de
inhoud die tijdens de cursus behandeld is. Toen was het tijd voor het officiële gedeelte. Een voor een mochten de kinderen het diploma in ontvangst nemen. Als aandenken aan
de cursus ontvingen zij een symbolisch cadeautje. De trainers Mirelle
Valentijn en Marlies Vlieland kijken
terug op een geslaagde training. Zij
kregen van de kinderen en ouders
waardering terug voor wat zij hebben geleerd.

Regio - Na de drukbezochte heropening van de boerderijwinkel ‘De
Hooiberg van Inner-Art’, volgt komend weekend het opentuinenweekend. Ook Inner-Art doet weer
mee. Dit jaar is naast de steeds veranderende bloementuin de drastisch vergrote groentetuin te zien.
Het is interessant om kennis te maken met aparte, ‘vergeten’ groenten
en kruiden, ze te proeven en wetenswaardigheden te horen rond
biologisch tuinieren. Ze nemen u
mee de tuin in als u wilt, ook als u
de boerderijwinkel bezoekt. U kunt
het vreemd vinden dat enkele kisten in de winkel leeg zijn. De bedoeling van de zorgboerderij is dan ook
om groenten zo vers mogelijk te leveren. Dat betekent dus ter plekke
uit de tuin halen. Verser kan niet…
Voorlichting is belangrijk, vinden de
medewerkers. U hoort van hen mogelijk iets nieuws, waarmee u uw
voordeel kunt doen. Het geeft betrokkenheid en ook inzicht in hoe je
afhankelijk bent van de natuur, hoe
snel gewassen ‘ineens’ goed zijn en
geplukt moet zijn en dat het dan
weer tijd is voor een ander gewas.
Ook kan er bij u meer begrip groeien betreffende invloeden uit de na-

U kunt ook kennismaken met Inner-Art als zorgboerderij, die nuttige, natuurlijke, afwisselende dagbesteding biedt aan cliënten van alle
leeftijden en uit verschillende doelgroepen. Voor ieder is er naar kunnen en doelstelling altijd iets te
doen en te ervaren. Gewoon even
met de kinderen naar de dieren,
maar ook kennismaken met de aangepaste boerderijwinkel. Er is altijd
wel een lekker plekje waar u kunt
genieten van een kopje koffie met
een heerlijke taartpunt. Alles gemaakt door de kok en de cliënten
op de zorgboerderij. Het is van groot

belang dat mensen de weg weten
naar de boerderij. Eigenlijk is InnerArt al een tijd de ‘buurtboerderij’ uit
de plannen die de overheid heeft.
Men ziet in dat een boerderij veel
te bieden heeft en benut kan worden door mensen in de regio vanuit
verschillende belangen en interesses mee te laten genieten van wat
de boerderij heeft gerealiseerd, samen met de deelnemers die elk iets
hebben bijgedragen. Aanpassen,
groenten schoonmaken, snijden,
taarten helpen bakken, klanten in
de winkel helpen, gras maaien, timmeren, spullen opknappen, ideeën
aandragen, zijn buiten het gewone
werk als werken in de tuinen, dieren erfverzorging allemaal belangrijke dingen om de boerderij de boerderij te laten zijn! Deze vorm van
samenwerking is van onschatbaar
belang. De deelnemer geholpen,
de achterban, de boerderij, de gemeente, voedselbank, kortom, een
bijzondere plaats in de maatschappij, niet meer weg te denken. Zorgboerderij en boerderijwinkel zijn geopend van maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 16.00 uur. Zorgboerderij
Inner-Art kunt u vinden aan Vuurlijn
36 in De Kwakel. Tel. 0297-563753.

James Auto en Service nu in Mijdrecht
Mijdrecht - Hyundai dealer en
voorheen Autobedrijf Rovémij, heeft
in haar jarenlange bestaan een grote klantenkring opgebouwd met de
verkoop van talloze occasions en
is inmiddels een begrip in de regio
Mijdrecht. Het autobedrijf is altijd
op zoek naar nieuwe kansen om zijn
klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. James Auto & Service biedt
extra kansen op het gebied van onderhoud en reparatie aan alle merken auto’s. Zakelijke, maar ook particuliere rijders, kunnen terecht in
de ruime, moderne werkplaats en
receptie aan de Oosterlandweg 22a
in Mijdrecht. Sinds 15 mei voert het
garagebedrijf ook de naam James
Auto & Service Mijdrecht.

Bewoners
Nieuw Avondlicht
en groep 6
van de Eendracht
winnen prijs
Mijdrecht – Rond Pasen
hebben de leerlingen van
groep 6 van basisschool
de Eendracht en de bewoners van verzorgingstehuis Nieuw Avondlicht in
Mijdrecht, meegedaan aan
de wedstrijd die de Riki
Stichting organiseerde. Bewoners van Nieuw Avondlicht en kinderen van groep
6 van de Eendrachtschool
maakten het mooiste kuiken en wonnen de prijs!!
De prijs was een uitstapje
naar keuze en zo gingen de
winnaars op maandag 17
juni op stap naar de Artis.
Het weer was prachtig en
het uitje was tot in de puntjes verzorgd door de Riki
Stichting. Met een heerlijke lunch was het voor bewoners, vrijwilligers en de
kinderen een onvergetelijke dag.

tuur, waar je vaak geen invloed op
kunt uitoefenen. Niet altijd maar dus
een groente bij de hand hebben die
je op je lijstje hebt staan, maar ook
eens iets anders zoals een voor jou
onbekend gewas proberen. Leren
om te benutten wat er op dat moment is en gesneden moet worden.
Veel mensen zijn enthousiast met
het aanbod van biologische groente en fruit in eigen regio. Mensen
worden meer en meer bewust van
noodzaak om zo dichtbij mogelijk
verse, onbespoten groenten te kunnen kopen.

De keuze voor James Auto & Service was vrij simpel, zo vertelt directeur Paul Dros: “Met deze formule
kunnen we de markt voor merkonafhankelijke APK, onderhoud , reparatie en schade herstel nog beter
bedienen en onze klanten ontzorgen en tegelijkertijd mobiel houden.
En mobiel blijft de klant zeker, want
bij JAMES Auto & Service is men bij
een onderhoudsbeurt verzekerd van
gratis vervangend vervoer en de zakelijke rijder van haal- en brengservice. James Auto & Service is voor
alle automerken hét alternatief voor
de dealer, terwijl de klant altijd het
recht behoudt op fabrieksgarantie. Met de nieuwe werkplaatsformule bieden wij de klant de keuze

uit originele onderdelen of kwalitatief gelijkwaardige, en ze krijgen de
auto altijd weer uitgezogen en netjes gewassen terug. Wij bieden net
even die extra service tegen een lage prijs.”
De verkoop van occasions en nieuwe auto’s behoren natuurlijk ook
nog tot de activiteiten van het autobedrijf. Dros vertelt: “De toevoeging van James biedt hierin juist extra kansen, we kunnen nu gemakkelijker meerdere merken verkopen.
Voor iedere klant, smaak en budget hebben we een auto of zoeken
we een auto naar de wensen van de
klant. De service gaat dus verder,
James biedt Service 2.0.”
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“Geweldig, ik hoorde de veensteekmachine weer werken”

te kondigen. ”Fantastisch dat ik hier
met meer dan honderd musici mag
staan die zo intensief zijn bezig geweest met het terugbrengen van het
geluid van de machine. Het is een
project dat over de veensteekmachine gaat, maar waarbij heel veel
mensen met een stukje cultuur, erfgoed en muziek verbonden zijn geraakt.”

Vinkeveen – De Symfonie van de
Veensteekmachine knalde zaterdag
een afgeladen De Boei uit. Met deze
wereldpremière werd een bijzonder
project na drie jaar met een staande ovatie afgesloten. ‘Dit móet herhaald worden.’ Ruim vierhonderd
bezoekers genoten zaterdagavond
in De Boei in Vinkeveen van een
uniek muziekspektakel: De Symfonie van de Veensteekmachine. Deze
wereldpremière sluit een bijzonder
project af waarin het verloren geluid van de veensteekmachine terug
is gehaald uit het collectieve geheugen van de gemeenschap. edepu-

Componist
Onder leiding van componist Jurriaan Berger werd de symfonie opgevoerd. Met heel veel energie wist
Berger de 125 muzikanten op te
zwepen en ze bij elkaar te brengen
tot een op elkaar ingespeeld veensteekmachineorkest. Tot grote verrassing van het publiek kwamen
de muzikanten op vanuit alle hoeken van de zaal. Typische geluiden
van de veensteekmachine en melodische passages wisselden elkaar
in rap tempo af. Uiteindelijk eindigde Berger met een overweldigende symfonie waarin alle musici te-

‘Symfonie van de Veensteekmachine’
een weergaloos muziekspektakel
teerde Bart Krol verrichtte het welkomstwoord. “Een paar jaar geleden kwam een aantal mensen bij elkaar die iets bijzonders wilden doen
met de cultuur van deze streek. Dat
resulteerde in de Symfonie van de
Veensteekmachine, een project dat
de Provincie graag steunt,” sprak
Krol vol lof. ,”Mooi om te zien hoe
ruim tweehonderd vrijwilligers bezig
zijn geweest om het machinegeluid
in een nieuw jasje te steken.”
Film
Voorafgaand aan het concert werd
een film vertoond waarin bewoners

het geluid van de veensteekmachine nadoen. Deze leverde onder de
bezoekers veel herkenning en leuke reacties op. In de sporthal van De
Boei, die speciaal was omgebouwd
tot heuse concertzaal, speelden de
verschillende muziekgroepen in het
voorprogramma nummers uit hun
eigen repertoire. Zangeres Grace
Bernardus bracht ‘Brug Over Veen
en Water’ ten gehore, dat zij speciaal voor deze avond schreef op de
melodie van ‘Bridge Over Troubled
Water.’ Het publiek zong mee met
de Geinballade opgevoerd door het
Creatoon Vrouwenkoor uit Abcou-

de. Fanfareband Viribus Unitis blies
mensen weg met muziekstuk ‘Sunken Village’ waarin Gregoriaanse
muziek en carnavalsmuziek de strijd
met elkaar aangaan.
Hoofdact
Na de pauze was het tijd voor de
hoofdact waar iedereen voor was
gekomen. Nooit eerder in de geschiedenis van De Ronde Venen
speelden zoveel muzikanten samen
in één groot muziekstuk. Museumdirecteur Maarten Kentgens had het
voorrecht de langverwachte Symfonie van de Veensteekmachine aan

zamen een overdonderend slotstuk
speelden. Het publiek gaf spontaan
een minutenlange staande ovatie
voor dit fantastische muziekstuk.
Na afloop reageerden de bezoekers
ongelofelijk positief. Quotes als ‘Geweldig’, ‘Ik hoorde de veensteekmachine weer werken’ en ‘Dit móet
herhaald worden’ waren te horen in
de lobby van De Boei, waar nageborreld werd. Het project is een initiatief van Museum De Ronde Venen, wordt mede mogelijk gemaakt
door de Provincie Utrecht en maakt
deel uit van de Vrede van Utrecht.

Culinaire BBQ demonstratie bij
Keurslager Gert Stronkhorst
Uithoorn – Komende vrijdagavond
28 juni komt er een professionele

barbecue-chef een culinaire BBQ
demonstratie geven bij Keurslager

Gert Stronkhorst in winkelcentrum
Amstelplein in Uithoorn. Op deze dag worden er een aantal heerlijke recepten voor u klaargemaakt.
Kom langs en kom proeven. Maar
kom het ook beleven want deze demonstratie is anders dan anders. Er
wordt gewerkt met een keramische
barbecue, namelijk de Monolith
Grill. Het is een bijzonder apparaat
waar verbluffende resultaten uit gehaald kunnen worden. Er worden
grote en kleine stukken vlees klaargemaakt, enkele stukken vlees worden ook ‘live’ gerookt op een wel
zeer bijzondere manier! Wilt u tips
en heeft u vragen over hoe u goed
en verantwoord kunt barbecueën?
Stel ze vrijdag 28 juni aan de BBQchef bij Keurslager Gert Stronkhorst
op het Amstelplein 75 in Uithoorn.

Vrijdag zomerpodium ‘Onder de Linden’
Vinkeveen - ‘Binnenste-Buiten’verhalen organiseert tijdens de zomermaanden in het Zwanenpark
achter het winkelcentrum aan de
Plevierenlaan in Vinkeveen een
klein en intiem zomerpodium met
verhalenvertellers en musici. Aanstaande vrijdagavond 28 juni zal het
eerste Zomerpodium plaatsvinden.
U kunt van circa 20.15 uur tot 22.00
uur genieten van het zomerpodium
‘Onder de Linden’. Zacht lispelen de
lichtgroene blaadjes van de Linden
en de avondzon strijkt over het gras
en de paden. Een rustige, warme
zomeravond daalt neer op het Zwanenpark in Vinkeveen. In de verte
blaft een hond, een vogel laat nog
even zijn lied horen als afscheid van
een mooie dag. Terwijl de klok van
de grote kerk net achten heeft geslagen verzamelen mensen van allerlei pluimage zich onder de lindebomen op het gras: een plaid, een
oude kampeerstoel, een krukje...
even sist een dop van een koffiekan

of wordt een kurk van een fles getrokken: hier, onder de Linden begint voor het 3e jaar het Zomerpodium ! Een plek vol aandacht, vol
verhalen, vol muziek, vol passie, vol
wijsheid... er is plaats voor u, voor
jou! Kom en proef... De toegang is
gratis. Een gift wordt zeer op prijs
gesteld. En kunt u 28 juni niet komen dan misschien 19 juli en/of 16

augustus! Het is de bedoeling dat u
zelf uw zitplaats meeneemt, evenals
uw drankje, koffie of sapje. Op 28
juni zijn er gastvertellers. Ook Elza
Vis van ‘Binnenste-Buiten’-verhalen
zal vertellen. Muziek van ‘Timárido’
uit Bussum omlijst de verhalen. Kom
samen genieten.
Info:
elza@binnenste-buitenverhalen.nl , tel. 0297-261316 of 06-

Brand gooit roet in ABN AMROmiddag Gerardus Majella
De Ronde Venen - Vorige week
hadden bewoners van Gerardus
Majella , Nieuw Avondlicht en Zuiderhof een spelmiddag in Verzorgingstehuis Gerardus Majella die
gesponsord werd door de ABN AMRO bank. Tijdens deze activiteit zijn
er vele medewerkers van de bank
om de bewoners te begeleiden tijdens de vijfkamp. De middag begon dan ook feestelijk met koffie en
een petitfourtje. Vervolgens werd er
gestreden om de snelste tijd tijdens
de vijfkamp spellen. Om 16.00 uur
kwam de ijsboer van Opera om de
bewoners, medewerkers en vrijwilligers een ijsje aan te bieden, toen het
brandalarm afging. Er was brand in
de keuken van Gerardus Majella. De
brandweer was snel ter plaatse. He-

laas konden ze geen gebruik meer
maken van het koude buffet, waar
ze allen ontzettend veel zin in hadden en waar veel aandacht aan besteed was. De bewoners van Nieuw
Avondlicht en Zuiderhof hebben
de maaltijd op de eigen locatie gebruikt in overleg met de brandweer.
Toen het sein brandmeester kwam
is er voor de bewoners van Gerardus Majella eten besteld. De bewoners, medewerkers en vrijwilligers
van Zonnehuis Amstelland willen
de vrijwilligers van de ABN AMRO
bank graag bedanken voor hun bijdrage en bereidheid om te blijven.
Nog groter was de verrassing toen
vrijdag op elke locatie drie taarten
bezorgd werden door de bakker namens de ABN AMRO bank.

Behoud uw eigen
schoonheid!

Van Kouwen houdt grote uitverkoop met
hoge kortingen en extra inruilpremies
Regio - Van 24 t/m 29 juni houdt
Van Kouwen een mega uitverkoop.
De voordelen om te kopen tijdens
de uitverkoopdagen zijn:
- Tot duizenden euro’s korting op
voorraadauto’s
- Hoge inruilprijzen; uw extra inruilpremie kan zelfs oplopen tot
2500 euro.
- Speciale winactie bij het aanvragen van een online offerte. U
heeft altijd prijs!
- Gunstige financieringstarieven
- Aantrekkelijke verzekeringstarieven
- Uitstekende service en garantie

COLOFON

Van maandag t/m zaterdag worden
er online en in de showroom extra
hoge inruilprijzen geboden. Bij een
online offerte op een voorraadauto ontvangt de aanvrager ook nog
eens een unieke wincode die bij een
bezoek aan de showroom extra inruilpremie oplevert.

tie op de voorraadauto’s waarbij aan
iedere offerte een unieke wincode
wordt toegewezen. Deze wincode
geeft een extra inruilpremie die zelfs
kan oplopen tot 2500 euro! Elke code geeft recht op een extra inruilpremie dus online aanvragen levert
altijd voordeel op.

Frank Vaneman, directeur van de
Van Kouwen bedrijven: “Met de vakantieperiode voor de deur willen
wij onze voorraad opruimen. We geven daarom extra hoge inruilprijzen
en kortingen want alles moet weg!
Als extra hebben we een online ac-

De Van Kouwen bedrijven zijn geopend op maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur, op zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.vankouwen.nl.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant

Mijdrecht - Op donderdag 4 juli
is cosmetisch arts Els Vogelpoel de
hele dag in schoonheidssalon Nzuri.
Wanneer u zich op die dag laat behandelen krijgt u ter kennismaking
50,- euro korting op de filler die bij
u past! Mocht u vragen hebben, dan
bent u natuurlijk ook welkom voor
een vrijblijvend consult.
Els Vogelpoel: “Ik ben als cosmetisch arts regelmatig in schoonheidssalon Nzuri in Mijdrecht. Mijn
werk bestaat uit het accentueren en
behouden van de eigen schoonheid
en sterke punten. Daarbij vind ik
het belangrijk dat de uitstraling natuurlijk blijft. Ik werk met hyaluronzuur, Radiesse en botuline toxine.
Hyaluronzuur komt van nature in
het menselijk lichaam voor. Het kan
worden gebruikt als filler voor lijntjes, rimpels, lippen en volumeverlies zonder schadelijk te zijn. Uiteindelijk wordt het vanzelf afgebroken.
Radiesse is eveneens een veilige en
afbreekbare filler. Het stimuleert de
collageenaanmaak en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het herstellen van de gezichtscontouren
en handverjonging. Botuline toxi-

ne zorgt voor ‘verplichte ontspanning’ van rimpelvormende spieren,
zoals de spieren van de frons en de
kraaienpootjes. Minder bekend is
dat ook overmatig transpireren ermee kan worden behandeld en dat
de zogenaamde ‘tandvleeslach’ of
naar beneden trekkende mondhoeken kunnen worden aangepakt.” Aldus Els.
Voor meer informatie zie advertentie
elders in deze krant.

sinds 1888
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GRATIS

KAARTJES
In samenwerking met circus Renz kunnen wij u, onze lezers, gratis toegangsbewijzen aanbieden. Twee per persoon.
Wat moet u daar voor doen? Kom morgenochtend (donderdag 27 juni) naar
ons kantoor aan de Anselmusstraat 19
in Mijdrecht. Vanaf negen uur tot twaalf
uur zijn we geopend. We hebben maar
liefst 200 kaartjes, dus kunnen we veel
mensen blij maken. Maar OP=OP. Kom
met deze pagina naar ons kantoor en u
ontvangt twee gratis toegangskaartjes

Circus Herman Renz komt weer naar Uithoorn en brengt
met VIVA NIÑO passie, spektakel en temperament

Wereldsensaties in
nieuwe circusshow
Uithoorn - Nederlands bekendste circus komt naar Uithoorn!
Vurige paarden, adembenemende luchtacrobatiek, doldwaze
clownerie en razendsnelle jonglage komen samen in de nieuwe show van Circus Herman Renz. VIVA NIÑO is een kleurrijk
spektakel met een groot live orkest en internationale topartiesten. Van 4 t/m 7 juli te zien aan de Randhoornweg.

De kleindochter van de fameuze circusdirecteur Billy Smart én
prinses van het circus rijdt de hogeschool te paard, terwijl een
echtpaar middenin de piste een passionele tango danst. Een
prachtplaatje, met een knipoog naar Argentinië. Daarnaast
presenteer ik zelf met mijn clownpartner Frenky een komische
act met boerderijdieren, wíj zorgen voor de gulle lach.’

Een magische circusbelevenis! Dat is VIVA NIÑO van de eerste
tot de laatste seconde. De titel van de nieuwe show betekent
vrij vertaald “Lang leve het kind”. ‘Een ode aan ons jonge publiek dat zorgeloos van betoverend circus kan genieten, maar
ook een hartenkreet voor ons volwassen publiek: lang leve het
kind in jezelf!’ Dat zegt directeur Milko Steyvers. Hij is opgetogen over het nieuwe programma waarmee Nederlands bekendste circus dit jaar langs 40 steden en dorpen trekt.
Om tot een verrassende show te komen speurde de voorman
over de hele wereld naar bijzondere acts. Een avontuurlijke
tocht, met een bonte verzameling artiesten als resultaat. ‘Het
meest trots ben ik op de acrobatische acts’, verklaart Steyvers.
‘Afwisselender dan ooit tevoren en met een moeilijkheidsgraad die zijn weerga niet kent. Of het nou de Amerikaanse
‘Elizabeth Axt’ is, aan de unieke Washington-trapeze waarbij
ze al staand op haar hoofd aan de trapeze de lucht in gaat,
of het trio ‘The Liazeed’ die verbluffende handstandacrobaten
zijn; elk verheffen zij circusacts tot ware kunst.‘

VIVA NIÑO herbergt nog meer circuskunstenaars. Bijvoorbeeld de Franse tempo-jongleur François Borie. Sneller dan
het oog kan volgen vliegen keulen rakelings door de lucht, om
één voor één -allemaal- opgevangen te worden. Of Argentijnse folklore in een energieke act met tromgeroffel, dans en felle klanken van de boleadoras. Het moge duidelijk zijn; we zorgen voor passie, spektakel en temperament. De 2,5 uur durende show wordt omlijst door ons geweldige orkest en opnieuw
is er veel aandacht aan de uitgekiende lichtshow besteed. VIVA NIÑO is een verrassende show en geschikt voor jong en
oud. Kom en beleef de magie van Circus Herman Renz!’ Meer
informatie treft u op www.hermanrenz.nl

GEEN WILDE DIEREN; VURIGE PAARDEN
ZORGEN VOOR SPEKTAKEL
Dieren ontbreken zeker niet, al ziet het hooggeëerd publiek dit
jaar geen ‘wilde dieren’, vanwege een aangekondigd verbod
op hun aanwezigheid in circusshows. Maar Circus Herman
Renz laat zien dat de kracht nog steeds ligt bij de oorsprong
van het klassieke circus: de paarden. Vurige Andalusische Falben betreden in volle galop de piste en zorgen daarmee voor
een waar spektakel. Milko: ‘En om het zuidelijke tintje aan onze show kracht bij te zetten contracteerde ik Yasmine Smart.

Bij inlevering van deze bon ontvangt
u korting op uw toegangsbewijs
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Amsterdamseweg nog het
hele jaar flink op de schop
Vervolg van voorpagina
De gemeente houdt de volgende
planning aan. Eind deze maand juni zal de rotonde bij de Industrieweg klaar zijn. Dan zou die in principe voor het verkeer kunnen worden gebruikt maar dat heeft geen
zin want in juli gaan de kruisingen
bij de Wiegerbruinlaan en de Petrus
Steenkampweg ter hoogte van de
onderdoorgang bij de busbaan voor
maanden dicht. Er komt een rotonde bij de Wiegerbruinlaan. Voor het
omleggen van leidingen, kabels en
de bouw van de rotonde is hiervoor
ruim vier maanden uitgetrokken.
Gereed dus pas in november. Bij
de Petrus Steenkampweg ter hoogte van de onderdoorgang van de
busbaan wordt eveneens komende
maand begonnen met het ondergrondse leiding- en kabelwerk te
verleggen. In september wordt dan
een begin gemaakt met het realiseren van het viaduct onder de busbaan met aansluiting op de Thamerlaan en Pr. Bernhardlaan. Die worden in dezelfde periode ook afgesloten voor het verkeer wegens her-

inrichting, bekend als de ‘Hoofdontsluiting Oude Dorp’. Kortom, de Petrus Steenkampweg blijft afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer
met uitzondering van (brom)fietsers.
De totale afsluiting houdt aan tot en
met december/begin januari 2014
mits alles volgens plan verloopt en
er geen vroege vorstperiode invalt!
Het verkeer wordt waar nodig overal omgeleid.
Flessenhals
Tot slot de kruising bij de Molenlaan, de enige kruising waar het verkeer via de Amsterdamseweg langs
kan van en naar het Industriegebied
Noord en de N201. De bedoeling is
daar gefaseerd aan te werken zodat
het gemotoriseerde verkeer wel van
de kruising gebruik kan maken, zij
het op beperkte wijze. Bromscooters
en fietsers kunnen er in ieder geval
langs. Dat wordt dus vanaf begin
september tot december een grote flessenhals voor het verkeer van
en naar de N201! Bij dit alles wordt
er vanuit gegaan dat er vlot doorgewerkt kan worden en er geen onverwachte vertragingen zullen op-

treden door niet ingecalculeerde oorzaken. Reken er echter maar
op dat die wel de kop zullen opsteken, want onder de Amsterdamseweg bevinden zich de hoofdaders
van gas, water, elektra, telefoon, e.d.
Aan de andere kant zijn er wellicht
ook wel meevallers. Uiterlijk in januari 2014 moet alles gereed zijn en
kan het verkeer van de nieuw ingerichte wegen gebruikmaken. Er is
dan een rechtstreekse ontsluitingsroute vanuit het centrum van Uithoorn via het Thamerlint en de Amsterdamseweg naar de omgelegde
N201 vice versa.
Een woordvoerder van de gemeente
laat desgevraagd nog het volgende
weten: “Alle bedrijven tussen de afgesloten kruisingen blijven bereikbaar. Vanwege de in te stellen verkeersomleidingen is de bereikbaar
voor enkele maanden dan wel minder optimaal. Tijdens werkzaamheden aan de kruising Industrieweg,
geven de werkzaamheden tijdelijk
een minder fraai beeld van de omgeving (zoals machines, materialen op straat, wegopbrekingen en
bouwputten). Als gemeente onder-

Diamanten huwelijk in Vinkeveen
Vinkeveen - Waarschijnlijk omdat het schering en inslag is in De
Ronde Venen kijken mensen nauwelijks meer op van een zestigjarig huwelijk. Anders gezegd, een diamanten mijlpaal in het leven. Toch
is het vandaag de dag nog steeds

een bijzonder gebeuren dat twee
mensen zo lang in de huwelijkse
staat bij elkaar kunnen en willen
blijven. Je hebt dat niet altijd zelf in
de hand als het gezondheidsvraagstuk om de hoek komt kijken. In traditionele dorpen die deel uitmaken

van De Ronde Venen, wordt echter nog steeds van deze huwelijksjuweeltjes gewag gemaakt en dat
moeten we zo lang mogelijk behouden en uitdragen. Het blijft uniek!
Dit keer waren Willem van der Mik
en zijn vrouw Grietje Verhoek aan

stichting tympaan en De Baat zijn gefuseerd.
Zij vormen sinds 1 januari 2013 samen de welzijnsorganisatie ‘tympaan-De Baat’ voor alle inwoners uit de
gemeente De Ronde Venen. u vindt op deze pagina een
overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, Vinkeveen,
Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

Repair café Mijdrecht
Op donderdag 11 en 25 juli is het Repair Café open
om samen te repareren! Het Repair Café is open van
14:00–16:00 uur in de Buurtkamer Mijdrecht.

de Pr. Bernhardlaan en de Thamerlaan donderdag 27 juni door de gemeenteraad nog een aantal noten moeten worden gekraakt. Enerzijds om tegemoet te komen aan de
nog levende wensen van de bewoners van het Thamerlint en ander-

zijds om de plannen van het college
(lees wethouder Levenbach) definitief goed te keuren. Dat wordt misschien nog wel spannend. Dit onverlet het feit dat de werkzaamheden aan de Amsterdamseweg gewoon doorgang zullen vinden.

de Kievitslaan de gelukkigen die
het 60-jarige huwelijksfeest konden vieren. Dat deden zij in familiekring bij Roekz Partycentrum te Vinkeveen op de dag zelf: 18 juni jl. Willem is geboren en getogen in Wilnis
op 27 juli 1929. Zijn ouderlijk huis
stond op de plek waar al sinds mensenheugenis de Oliehandel van Vis
is gevestigd op het eindstukje van
de Padmosweg in het oude dorp.
Grietje Verhoek zag het levenslicht
op het Donkereind in Vinkeveen op
5 juni 1930. Haar vader was laatst
in het (historische) nieuws in deze krant met zijn busonderneming
Henk Verhoek. Twee oude bustypen
van hem van voor de oorlog stonden
op de foto.

elkaar letterlijk tegen het lijf. Het is
daarna nooit meer uitgegaan tussen
ons. Dat hebben we nu al in totaal
65 jaar volgehouden,” vertelt Grietje met pretoogjes. Samen met haar
Willem kregen zij na hun huwelijk
een huis in Mijdrecht in het Oranjekwartier aan de Wilhelminalaan 34
waar zij 18 jaar hebben gewoond.
Vervolgens werd verhuisd naar de
Kievitslaan in Vinkeveen waar het
echtpaar al weer 42 jaar woont. Willem is zijn hele leven gereedschapsmaker van beroep geweest. Eerst
een aantal jaren bij de rijwielzadelfabriek van Reinder Jacob Kooi in
Mijdrecht. Toen vijf jaar bij de koffie- en broodmachinefabriek ‘Vecht’
in Breukelen en tot slot 32 jaar bij
Korver metaalwaren in Mijdrecht.
Grietje is altijd huisvrouw geweest
en had de zorg voor het gezin. Willem is tot op hoge leeftijd nog actief geweest in het verbreden van
autowielvelgen. “Zoals je wel ziet bij
raceauto’s,” laat Willem weten. “Die
hebben van die brede velgen. Het
kwam later in zwang als een modeverschijnsel om dit ook bij gewone
auto’s te gaan doen. Die kregen dan
een sportief uiterlijk met brede velgen en brede banden. Ik deed dat
bij Garage Van Kouwen die toen nog
gevestigd was tegenover het huidige café De Schans in Vinkeveen.
Later werd de Graku van Gerard de
Kuijer op de Oudhuijzerweg er be-

kend door.” Liefhebberijen heeft het
echtpaar ook. In de eerste plaats
hun lieve maar wel waakzame Duitse herdershond. Ten tweede het reizen met de caravan achter de auto
naar hun favoriete camping in Lienz,
Oost-Tirol. Daar zijn zij al meer dan
25 jaar graag geziene gasten. Elk
jaar gaan zij er heen.
Omdat de reis er naartoe te vermoeiend wordt voor Willem gaat
hun jongste zoon als ‘bijrijder’ mee.
Burgemeester Divendal kwam persoonlijk het jubilerende echtpaar feliciteren en nam het traditionele cadeau mee: het fraaie fotoboek ‘De
Plassen’. Zoals altijd zag ‘de burg’
ook dit keer weer kans om op een
informele manier een gezellig gesprek met het jubilerende echtpaar
aan te knopen. Even traditiegetrouw
waren de felicitatiebrieven van het
Kabinet van de Koning en die van
de (waarnemend) Commissaris van
de Koning van de Provincie Utrecht
en niet te vergeten het bloemstukje
van de gemeente De Ronde Venen.
Elementen die bij een 60-jarig huwelijk passen en die telkens hogelijk op prijs worden gesteld.

Gereedschapsmaker
Willem en Grietje trouwen voor de
wet op 18 juni 1953 in het gemeentehuis te Vinkeveen. Kerkelijk werd
het huwelijk ingezegend in wat nu
de PKN Ontmoetingskerk is aan de
Dorpsstraat in Wilnis (met De Schakel). Uit het huwelijk werden drie
zonen geboren. Het echtpaar heeft
zes kleinkinderen. Willem en Grietje hebben elkaar ongeveer vijf jaar
eerder dan hun huwelijk ontmoet bij
een uitvoering van de zangvereniging in Waverveen. Dat was destijds
het ‘uitje’ voor de jongeren. “Willem
was er met zijn vrienden en ik met
mijn vriendinnen. Tja, en dan loop je

Tympaan
De Baat

ActiViteiten juni
eetcafé het Pruttelpotje
Start weer 2 september
hetpruttelpotje@gmail.com
Open tafel
Start weer 26 september
Rollatorspreekuur
Start weer 12 september
scootmobielrit
Dinsdag 16 juli. Kosten: € 6,00 (inclusief 2 keer koffie en
iets lekkers). Voor het aanmelden en meer informatie,
zoals het verzamelpunt, kunt u contact opnemen met
de servicepunten 587600.
cinemaplus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,- of 5 x voor € 15,-.
Datum: donderdag 4 juli, aanvang 14:30 uur. Voor de
titel van de film kunt u contact opnemen met Careyn
Maria-Oord: (0297) 219 319.
eetgroep
Op de maandagen en vrijdagen in de oneven weken
Locatie maandag: Het Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht
op 1 en 15 juli. Locatie vrijdag: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen op 5 juli. Locatie vrijdag: Buurtkamer, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis op 19 juli
Alzheimer café De Ronde Venen (Vinkeveen)
Start weer in september. Elke 2e woensdagavond van
de maand in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te
Vinkeveen. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21:00 uur.

kennen we dat dit voor de ondernemers lastig te verteren is, maar proberen wel alles in het werk te stellen
de hinder te beperken. Maar daarna
krijgen ze er een prachtige weg voor
terug die er zijn mag!”
Overigens zal over de inrichting van

De redactie van deze krant sluit zich
aan bij alle felicitaties en wenst het
echtpaar nog vele gelukkige en gezonde jaren toe met talrijke zomerse
ritjes naar Lienz. Zolang je dat kan
doen zit het nog wel snor...

Kerkvaart 2
3641 eP Mijdrecht
t. 0297 - 230 280
info@stdb.nl

www.tympaan-debaat.nl

MAntelZORGsAlOn
start weer in september. elke laatste maandag van
de maand is er een Mantelzorgsalon van 13.3015.30 uur in De Buurtkamer, G. van Aemstelstraat
5 te Mijdrecht. De Mantelzorgsalon is een inloop en
ontmoetingsmiddag voor Mantelzorgers.

PlusBusuitjes

Buurtkamers De Ronde Venen
- Ontmoetingsplek met open inloop
voor senioren (55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu € 5,- / € 7,- opgave op locatie
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur
Vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1 x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
Wilnis, P. joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag 12.00-13.15 uur
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 0297-593241
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafel start bij voldoende interesse, dus geef u op!
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator
Dinsdag/donderdag tel. 06-17970016
mail: a.vangelder@stdb.nl
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1 juli
3 juli
4 juli
4 juli
5 juli
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11 juli
12 juli
15 juli
15 juli
16 juli

wo 17 juli
do 18 juli
vr 19 juli
vr 19 juli
di 23 juli
wo 24 juli
do 25 juli
vr 26 juli
ma 29 juli
wo 31 juli

Eten Het Lokaal
16.00 u.
Uitje Vogelpark Avifauna
09.00 u.
Boodschappen Mijdrecht
09.00 u.
Film Maria-Oord
13.30 u.
Winkelen Nieuw-Vennep
09.00 u.
Eten De Morgenster
16.00 u.
Uitje Kijkduin, stranduitje
09.00 u.
Vislunch Lotje Volendam
09.00 u.
Uitje kaasmarkt Edam
09.00 u.
Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u.
Uitje Vaartocht Naardermeer 09.00 u.
Bibliotheek Mijdrecht
09.00 u.
Eten Het Lokaal
16.00 u.
Uitje toeristenmarkt
Katwijk aan Zee
09.00 u.
Uitje Dagje Volendam
09.00 u.
Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u.
Winkelen Stadshart
Amstelveen
09.00 u
Eten Buurtkamer
16.00 u.
Vislunch Lotje Volendam
09.00 u.
Uitje Kasteel museum
Sypestein
09.00 u.
Boodsch./markt Mijdrecht 13.00 u.
Uitje pannenkoekhuis
De Waterspiegel
09.00 u.
Eten Het Lokaal
16.00 u.
Uitje Dierenpark Amersfoort 09.00 u.

€ 8,€ 29,€ 3,€ 7,€ 7,€ 8,€ 14,€ 12,€ 13,€ 3,€ 27,€ 3,€ 8,€ 11,€ 11,€ 3,€ 6,€ 8,€ 12,€ 18,€ 3,€ 15,€ 8,€ 38,-

Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina.
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kijken
op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 0297-230280.

VRijWilliGeRsWeRK?
eR is VAst OOK WAt VOOR u Bij!
Hieronder vindt u onze nieuwste vrijwilligerswerk- vacatures. Meer informatie vindt u op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Daar vindt u ook zo’n 70 andere
vacatures.
- Gastvrouw/gastheer voor ouderen in Mijdrecht
bij Tympaan-De Baat, nr 8374
- taalcoach Vluchtelingenwerk Midden-Nederland,
nr 1541.
- coördinator Project Coach4you Gilde Noordwest
Utrecht, nr 7913.
- Begeleiders huisbezoeken/chauffeur bij Rode Kruis,
nr 259.
- leidinggevende bij kinderen van 7-11 jaar bij
Scoutinggroep Jan van Speijk, nr 8402.
- Betrokken vrijwilligers met een luisterend oor voor
Inloophuis ’t Anker, nr 5515.
- coach voor het project Coach4you Gilde Noordwest
Utrecht, nr 6131.
- Wensvervuller/organisator van wensdagen voor zieke
mensen en hun familie Wensstichting Oppepper4all,
nr 281.
- Recruiter, ervaring in een vrijwilligersorganisatie
Wensstichting Oppepper4all, nr 8492
- Gastheer/vrouw eetgroep voor ouderen bij
Tympaan-De Baat, nr 8124.
- chauffeur voor de ouderen eetgroepvan
Tympaan-De Baat, nr 8507.
Wilt u zich eenmalig inzetten als vrijwilliger? Meld u aan om
te helpen bij de Symfonie van de Veensteekmachine, weekend van 22 juni. Zij zoeken nog:
- Diverse vrijwilligersklussen tijdens de Symfonie
van de Veensteekmachine, nr 8367.
- Op- en afbouwers, nr 8368.
Meer informatie vindt u op onze website www.steunpuntvrijwilligeswerk.info onder vacaturebank, tijdelijk vrijwilligerswerk. U vindt hier ook diverse andere tijdelijke functies.
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Afscheid van een heerlijke ‘groene’ tuin
Wilnis - Sinds afgelopen zaterdag
laten schilder Jan van Harberden
en zijn vrouw iedereen zien, dat ze
helaas afscheid moeten nemen van
hun mooie vrije, groene achtertuin.
Zoals iedere Wilnisser weet woont
de familie Van Harberden aan de
Herenweg. Achter hebben zij een
prachtige, met liefde verzorgde tuin.
De tuin is afgeschermd met een natuurlijke bomenschutting. Echter,
die prachtige bomenrij verdwijnt.
Pal naast hun achtertuin worden vijf
nieuwe appartementen gebouwd
van 9 meter hoog. “We kunnen er
niet omheen. Slapeloze nachten
hebben we er van. In eerste instantie hebben we bezwaar gemaakt,
maar ach, we zijn in de zeventig
en moeten we dan nog jaren gaan
rechten? We hebben ons er maar bij
neergelegd, maar erg blijft het.” Aldus de familie van Harberden.
U bent van harte welkom om de
mooie tuin te bewonderen.

Inschrijving AH Jos v.d. Berg
Open Jeugd Toernooi geopend
Uithoorn – In de week van
maandag 12 t/m zaterdag 17 augustus vindt het AH Jos v.d. Berg
Open Jeugd Toernooi 2013 weer
plaats bij de Uithoornse tennisclub Qui Vive. Zoals ieder jaar
een gezellig toernooi met tegenstanders uit de regio!
Dus zet deze laatste week van de
zomervakantie vast in je agenda.

Kijk op www.toernooi.nl voor alle
categorieën en schrijf je snel in!
Jij bent er dit jaar toch ook weer
bij? Maak van deze 26e editie een
weer een geweldige happening,
het mooie weer is besteld!
De inschrijving sluit op 31 juli 2013.
Meer informatie: www.quivivetennis.nl

Onderlinge wedstrijden
Veenland
Vinkeveen - Zaterdag 22 juni had
Gymvereniging Atalante de jaarlijkse Onderlinge wedstrijden, die gehouden werden in De Boei te Vinkeveen.
Hieronder de uitslagen:
6 t/m 8 jaar; 1e plaats Yara Werkendam met 32,4 punten, 1e plaats
Alyssa Hoekman met 32,4 punten,
1e plaats Jordan Hessing met 32,4
punten, 2e plaats Xanne v/d Meer

30,6 punten, 3e plaats, Janneke
Dordregter met 30,1 punten.
9 t/m 10 jaar; 1E plaats Mirten v/d
Moolen met 32,7 punten, 2e plaats
Lotte van Eenennaam met 32,1 punten, 3e plaats Danique den Hartog
31,6 punten.
10 jaar en ouder; 1e plaats Danielle
van Mill met 33,6 punten, 2e plaats
Anne v/d Linden met 31,2 punten 3e
Vera Bader met 30,7 punten..

Prijs bij Toradoshi toernooi
voor Judoschool Blaauw
Wilnis – De judoka’s van Judoschool Blaauw streden mee om de
ereplaatsten op het Toradoshi Toernooi in Beverwijk. Aan dit toernooi
hadden zich 630 deelnemers ingeschreven. Voor Judoschool Blaauw
hadden zich 6 deelnemers ingeschreven. Romano Vermeulen deed
mee bij de pupillen in de gewichts-

Prachtig tennisduel Thomas
Ykema en Robin Ekholm
Regio - Thomas Ykema heeft zijn
deelname aan het TVM Grand Cafe
Plux Open 2013 niet kunnen bekronen met een eindoverwinning in de
categorie heren enkel 3. Daarvoor
was Jeroen Wichers simpelweg te
sterk. Maar het optreden van de 21
jarige Thomas was dit jaar bijzonder
sterk. Vooral de halve finale vrijdagavond tegen Robin Ekholm was een
tennisgevecht dat tot de verbeelding
sprak. Dat deze partij een gelijk opgaande strijd moest worden was
wel duidelijk geworden in de voorafgaande trainingspotjes die deze 2
regionale tennistoppers de afgelopen weken met elkaar speelden. De
diverse best of 11 series eindigden
namelijk allemaal close met een verschil van slechts 2 punten. Deze lijn
werd dus in de halve finale van afgelopen vrijdagavond volledig doorgetrokken. De eerste set eindigde in
een tie-break die door Thomas met
9-7 werd gewonnen. In de 2e set
hielden de mannen elkaar opnieuw
in evenwicht. Even leek Thomas met
een matchpoint op de stand 5-4
de wedstrijd te kunnen beslissen,
maar Robin wist te ontsnappen met
een scherp passing shot. Wederom moest de set beslist worden met
een tie-break en dit keer was het
Robin die met 7-5 winst de wedstrijd
naar een 3e set tilde. In de laatste
set leek Thomas het moeilijk te gaan

krijgen. Het niet benutte matchpoint speelde kennelijk nog door
zijn hoofd. Hij had nog wel het initiatief in de slagenwisselingen, maar
maakte de fouten op de belangrijke punten en in korte tijd keek hij
in de 3e set tegen een 3-0 achterstand. Precies op tijd hervond Thomas het ritme en dwong hij zichzelf
tot een inhaalrace. Het werd 3-3 en
geleidelijk begon de fitheid in deze
partij een rol te spelen. Robin kreeg
te kampen had met kramp en Thomas deed er een schepje bovenop.
Bij een 5-4 voorsprong en op 15-40
was het uiteindelijk Thomas Ykema
die zijn 3e matchpoint benutte. Een
schitterende lob bracht hem de verdiende winst en de finale. Het is aldus Thomas met name de toegenomen trainingsintensiteit bij mijn
nieuwe vereniging en daarbij de afgelopen competitie op 3e klasse heren zondagniveau die mij de vorm
en veerkracht hebben gebracht die
ik nu kan laten zien. Door zijn studie is hij namelijk naar Haarlem verhuisd en heeft zich daar aangesloten bij tennisvereniging Brederode.
Het is een stukje uit de buurt, maar
de tennisliefhebbers in de Ronde
Venen zullen hem in de zomerperiode ongetwijfeld nog regelmatig op
de tennisbanen tijdens op de toernooien in de Ronde Venen kunnen
terugzien. Foto: sportinbeeld.com

klasse tot 42 kg. en deed het uitstekend. Hij wist zich te plaatsen voor
de finale en dit werd een spannende partij. Helaas kreeg Romano net
voor tijd een wazari tegen waardoor
hij 2e werd in zijn gewichtsklasse. De overige deelnemers hebben
goed hun best gedaan maar wisten
niet bij de eerste drie te eindigen.

Zomerbridgedrive, vijfde ronde
Mijdrecht - De vijfde zitting van de
zomerdrive dit zomerseizoen zit er al
weer op.
Het was weer een gezellige avond
met een normale omgevings temperatuur
bij
Bridgevereniging
Mijdrecht in de Meijert aan de Dr.
De Haarlaan met in totaal 52 paren.
Er werd gespeeld in drie lijnen.

Joke Schiphorst
2e Ben ten Brink &
Joop Koeman

De uitslag is als volgt:
Lijn A:
1e Ben Ockhuizen &
Ger Wiersma
2e Ans Bruggeman &
Nel Leeuwerik
Lijn B:
1e Eric Schiphorst &

De volgende(6e) ronde is op maandagavond 1 juli a.s. Zaal open om
19:00uur en aanvang om 19:45uur.

57.56 %
56.73 %

ging Atlantis. Eerst werd een sportieve prestatie geleverd en vervolgens was er een gezellige barbecue.
Wie anders dan veelwinnaar Michael Woerden eiste de titel Club-

kampioen 2013 voor zich op. Het
was de 13e keer dat hij zich tot snelste Veenloper liet ‘kronen’.

Achter de ongenaakbare Michael

61.98 %

Lijn C:
1e Ria Wezenberg &
Greet van de Bovenkamp 66.15 %
2e Henk de Vries & Martha de Vries
met 64.84 %

Zowel voor gevorderde als beginnende bridgers met wat ervaring
een leuke avond. Tot ziens in de Meijert.

Michael Woerden clubkampioen
van De Veenlopers
Mijdrecht - Afgelopen zondag waren de jaarlijkse clubkampioenschappen van AV De Veenlopers
uit Mijdrecht. De Veenlopers waren
wederom te gast bij Korfbalvereni-

64.84 %

was er een spannende strijd om
de titel van vice-clubkampioen.
Frans Woerden, Ivo Bruns, Gerard
van Schaik en Willem van Leeuwen
hielden elkaar lange tijd, tot 8 km,
in evenwicht. Het was Frans Woerden die zich na een lange afwezigheid bij de clubkampioenschappen
van z’n beste kant liet zien. Aan het
einde van de Hoofdweg gooide hij
‘de knuppel in het hoenderhok’, zoals hijzelf dat graag zegt. Hij versnelde op een indrukwekkende wijze en liet zijn naaste belagers achter. Ivo Bruns bleef nog het meest
in de buurt en finishte als derde in
totaal en als eerste in de categorie
Masters 2. Gerard van Schaik volgde hem op korte afstand en werd
derde bij de Masters 1. Willem van
Leeuwen finishte als vijfde en als
tweede bij de Masters 2.
Bij de heren Masters 3 was het Johan Baas die met de overwinning
aan de haal ging. Claudia Reuvekamp, de zus van Michael, was wederom de snelste bij de dames.

Succesvolle week voor TVM
Grand Café Plux Open 2013
Regio - De afgelopen week stond
Tennis Vereniging Mijdrecht in het
teken van het jaarlijkse open toernooi. Ook dit jaar trok het sportieve tennistoernooi weer vele deelnemers. De open toernooi commissie
spreekt dan ook van een zeer succesvolle week en kijkt tevreden terug op alweer de 38e editie van het
open toernooi.
Het gezellige toernooi dat niet alleen tennissers uit de gemeente,
maar ook van ver daar buiten aantrekt wordt ieder jaar georganiseerd
door een enthousiaste groep vrijwilligers. Onder leiding van toernooileider Brian Cornelissen, werken zij er
met veel plezier aan om er een succesvol toernooi van te maken. De
hele week waren er verschillende
activiteiten georganiseerd, voor zowel de spelers als voor de toeschouwers. Zo waren er onder andere een
feestavond, wijnproeverij en loterijen met mooie prijzen. De catering
van het toernooi was dit jaar in handen van de hoofdsponsor van het

tennistoernooi, Grand Café Plux.
De finaledag startte met veel regen die gelukkig niet lang aanhield,
waardoor het grootste gedeelte van
de wedstrijden op een van de tien
TVM banen gespeeld kon worden.
In de hoogste categorie van de heren was het de als eerste geplaatste Jeroen Wichers die zijn plaatsing
meer dan waar maakte. Door in drie
poule wedstrijden slechts vijf games
te verliezen, stond hij afgelopen
zondag in de finale tegenover de als
tweede geplaatste Thomas Ykema.
Beide heren waren zeer gedreven
om er dit jaar met de titel vandoor
te gaan en de sportieve wedstrijd
kenmerkte zich door prachtige punten van zowel Ykema als Wichers.
Na een achterstand in de eerste set
wist Jeroen Wichers deze toch naar
zich toe te trekken door te winnen
met 7-5. Ook de tweede set ging
met 6-2 naar de uit Mijdrecht afkomstige Jeroen Wichers waardoor
hij de wedstrijd op zijn naam zette.
Foto: sportinbeeld.com

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 2 Juli organiseert Klaverjasclub Onder Ons weer
een zomer prijs klaverjasavond voor
iedere kaartliefhebber, dus ook vakantie gasten en recreanten zijn van
harte welkom.
Er zijn weer veel prijzen te winnen.
De aanvang is 20.00 uur in bar bistro
“De Haven” Proosdijhaven 276 in
Vinkeveen. Er worden drie partijen

gespeeld van zestien gifjes. Bij de
laatst gespeelde avond werd Gerard Snabel eerste met 5333 punten,
2e. Corrie van Bemmelen met 5278
punten, 3e. Gerda Vaneman met
5258 punten, 4e. Marga Turenhout
met 5149 punten, 5e. Bep Schakenbos met 5113 punten. De troostprijs
was voor Herman van de Waa met
3304 punten.

26 juni 2013

Uithoorn - Het was weer feest zaterdagmiddag in winkelcentrum
Amstelplein in Uithoorn. Vanaf drie
uur werden de waardecheques van
het waardecheque festijn van AH
Jos van den Berg uitgereikt. De
winnaars moesten aanwezig zijn, en
wie wil er nu geen 25, 125 of 250
euro in waardecheques - te besteden bij de aangegeven winkels in
Amstelplein - winnen. De winnaars
zijn geworden:
Handig Werk: € 25,1. N. Waterman
2. D. Droogh
3. M. Verhoek
4. Fam. Sieuwert
5. C. Bartels
Het Theehuis: € 25,1. E. Peeters
2. P. Groeneveld
3. B. Viveen
4. R. v.d. Berg
5. A. Vriend
HEMA: € 25,1. Hr. Smit
2. Fam. Sieuwert
3. E. Vervaal
4. Mevr. Puffelen
5. Hr. Koersveld
Slagerij G. Stronkhorst: € 25,1. W. Wagemaker
2. Fam. Kreutzkamp
3. C. Bartels
4. M. Kok
5. R. v. Eijck
Kaas en Zo: € 25,1. C. Bartels
2. A. Bertens
3. E. Peeters
4. A. Tesselaar
5. R. v.d. Berg
Bakkerij van Maanen: € 25,1. S. Lelieveld
2. E. Vervaal
3. M. Smit
4. Mevr. Monch
5. A. Tesselaar
Thomas Cook: € 125,1. Mevr. Mulder
Discus Johan v. Tol: € 25,1. C. Bartels
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2. Y. de Bruijn
3. M. Postma
4. E. Langkemper
5. Mevr. Hogerwerf
Bakker Bart: € 25,1. C. Albrecht
2. Hr. Ratterman
3. Mevr. Kuit
4. M. de Groot
5. A. Vriend
Bruna W. Mijnders: € 25,1. Mevr. Maijenburg
2. E. v.d. Steeg
3. M. Timmer
4. C. Bartels
5. Mevr. Kuit
Gall & Gall: € 25,1. E. Lagendijk
2. W. Overwater
3. J. Landstra
4. S. Kuit
5. Mevr. Mulder
AH Jos v.d. Berg: € 25,1. W. Wagemaker
2. M. lauwers
3. G. de Kleij
4. P. De Groot
5. M. v.d. Akker
AH Jos v.d. Berg: € 100,1. Fam. Elserman
2. Mevr. Schulte
Juwelier Sparnaaij: € 25,1. K. de Kuijer
2. S. v.d. Hoort
3. M. Mulder
4. D. Droogh
5. Mevr. Haas
Apotheek Bogaard: € 25,1. Y. de Bruin
2. E. Peeters
3. C. Porton
4. Mevr. Kreutzkamp
5. Mevr. Mulder
Modehuis Blok: € 250,1. Hr. J. Roeleveld
Kapsalon J. v. Houten: € 25,1. D. van Eisbergen
2. W. Overwater
3. C. Lauwers
4. v.d. Kleij
5. M. v.d. Hoek
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Forse huurverhogingen maken kopen aantrekkelijk

Kopen of huren? De Hypotheekshop
berekent de mogelijkheden
Mijdrecht – Per 1 juli aanstaande
krijgen veel huurders van een sociale huurwoning te maken met een
huurverhoging van mogelijk 6,5%.
De regering neemt deze maatregel
om het zogenaamde ‘scheefwonen’
tegen te gaan. In de komende jaren
zullen de huren nog verder stijgen.
De Hypotheekshop benadrukt dat
huurders mogelijk voor hetzelfde geld of zelfs minder een woning
kunnen kopen en nodigt ze daarom
uit voor een gratis oriënterend gesprek.

Door de gedaalde huizenprijzen en
de lage hypotheekrente is het nu
heel aantrekkelijk om een woning
te kopen. Het grote voordeel van
kopen is dat de maandlasten – bij
een vaste rente – bijna gelijk blijven. Een ander belangrijk voordeel
van een koopwoning is natuurlijk de
opbouw van vermogen. Bovendien
is een koopwoning na 30 jaar helemaal afbetaald, waardoor er geen
maandlasten meer zijn. En mag je
een koopwoning vrijwel altijd verbouwen en aanpassen naar je eigen
wensen.

Huidige huursituatie
Frans Claessens van de Hypotheekshop in Mijdrecht: ‘Woningcorporaties gaan per 1 juli de huur
van hun woningen in elk geval met
4% verhogen. Daar bovenop komt
een extra huurverhoging, afhankelijk van het inkomen van de huurders. Als dat inkomen boven 43.000
euro uitstijgt, is de huurverhoging al
6,5%. En elk volgend jaar komt daar
weer een verhoging bij. De Hypotheekshop benadrukt dat een koopwoning dan al snel voordeliger is.
Vooral nu de rente erg laag is en de
huizen scherp geprijsd zijn.’
Voordelen van kopen

Objectief advies
Frans Claessens: ‘We nodigen huurders uit voor een gratis oriënterend
gesprek bij ons op kantoor, waarbij
we alle voor- en nadelen van huren
of kopen op een rij zetten. Ook kunnen we dan precies berekenen of
kopen de beste oplossing is.’ Wie nu
al vast zelf een berekening wil maken of meer informatie wil, kijkt op
hypotheekshop.nl/huren.
Speciaal voor huurders is de Hypotheekshop extra geopend aanstaande zaterdag 29 juni tussen 10.00 en
13.00 uur. U kunt natuurlijk ook bellen voor een afspraak op een ander
tijdstip.

Maak kennis met het wijkteam:

Ontspannend dagje uit
naar orchideeënhoeve
Mijdrecht – Vorige week vrijdag
21 juni hebben 50 genodigden van
de Zonnebloem afdeling Mijdrecht
een bezoek gebracht aan Orchideeen Hoeve in Luttelgeest. Om 09.00
uur vertrok de bus vanuit Mijdrecht.
Bij aankomst was er natuurlijk eerst
een heerlijk kopje koffie met gebak
en daarna ging het gezelschap de
tuinen in. Op de orchideeënhoeve
kun je behalve orchideeën bekijken
ook heerlijk wandelen in de vlindertuin en de Lori’s bewonderen. In de

Lorituin vliegen namelijk kleurrijke
papegaaitjes in de rondte.
Orchideeën Hoeve heeft prachtig
aangelegde tuinen met vijvers waar
koikarpers zwemmen. De tuinen zijn
geïnspireerd op verschillende Aziatische landen. Het geheel is overdekt zodat men weinig last had van
het toch slechte weer buiten.
Na de heerlijke lunch werd er nog
een bezoek gebracht aan de flowershop. Hierna vertrok het gezelschap weer richting Mijdrecht.

Vandaag wederom de Hofland Tour!
Mijdrecht - Naar aanleiding van
de Hofland Tour op woensdag 29
mei, zal er vandaag, woensdag 26
juni, wederom een tour plaatsvinden. Dit is voortgekomen uit de enquete ‘leefbaarheid wijk Hofland te
Mijdrecht’ en het BewonersPlatform
wijk Hofland nodigt alle inwoners uit
de wijk uit om kennis te maken met
het wijkteam.
Het wijkteam bestaat uit: Annelies
de Hoop–opbouwwerker bij Stichting Tympaan-de Baat, Fianca Euverman–woonconsulent bij Groenwest, Monique Meijer–wijkagent en
Chantal Freeke–contactfunctionaris bij de gemeente De Ronde Venen. Heeft u vragen, zoekt u ondersteuning, komt u voor een praatje of
wilt u zich juist aansluiten bij de activiteiten die het BewonersPlatform
gaat organiseren? Iedereen is welkom. Het team toert met de jongerenbus en zal vandaag, woensdag
26 juni, stoppen op de volgende locaties:

14.00-15.30 uur: VeenLanden College (zijkant bij Jan Verburg); 15.3016.30 uur: Aquamarijn/Toermalijn
(ter hoogte van het grote speelveld);
16.30-18.30 uur: Parkeerplaats bij
de Albert Heijn; 18.30-20.00 uur:
VeenLanden College (zijkant bij Jan
Verburg). De koffie, thee en limonade staan klaar!

denpoep kunnen een kleurplaat ophalen in de jongerenbus. Hang deze ingekleurd zichtbaar op de plek
waar jij graag buiten speelt.
Gemeente De Ronde Venen, GroenWest, Stichting Tympaan-De Baat,

politie en wijk- en dorpscomités
werken samen aan het kernenbeleid voor de leefbaarheid, vitaliteit
en identiteit van de wijken en kernen in de gemeente De Ronde Venen.

Naast het wijkteam en enkele mensen van het BewonersPlatform zal
ook de jongerenwerker niet ontbreken, de politie zal zichtbaar in
de wijk aanwezig zijn en namens
buurtbemiddeling kunt u folders afhalen in de jongerenbus.
Voor bewoners die zwerfvuil in de
wijk opruimen wordt deze dag een
afvalgrijper ter beschikking gesteld. Deze zijn in de jongerenbus
af te halen. Voor hondeneigenaren
zijn er opruimzakjes voor de ontlasting van hun hond(en). Kinderen
die graag met hun vriendjes buiten
spelen en last hebben van de hon-

Aanstaande zaterdag 29 juni:

Groente- en bloemenveiling
in Museum De Ronde Venen

Er zit muziek in de VIOS jeugd
Mijdrecht - Ook dit jaar doen weer
veel leerlingen van muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht muziekexamen bij Kunstencentrum De Hint.
Het gaat hier om het zogenoemde
HaFaBra examen. HaFaBra is een
samenvoeging van de eerste letters
van 3 verschillende soorten blaasorkesten, te weten Harmonie, Fanfare
en Brassband.
Eerst slaagden al 4 slagwerkleerlingen, Michelle van der Linden (melodisch slagwerk) en Koen Hendriks, Angela Biekens en Hein Bakker (ongestemd slagwerk), voor het
HaFaBra theorie-examen A. Al deze
leerlingen van slagwerkdocent Marcel Verschoor hebben laten zien dat

zij hun theoretische kennis goed beheersen. Ze spelen al enige tijd in de
Show- & Marchingband van VIOS.
Het behalen van het theoretische diploma is de opmaat voor het later af
te leggen praktijkexamen.
Ook slaagden deze dag saxofoonleerlinge Laura Bakker voor haar
theoretisch examen A en dwarsfluitleerlinge Mayke Boellaard voor haar
theoretisch examen B met een gemiddelde van maar liefst 9,5.
Op 15 juni was Melissa van Buren als eerste aan de beurt op haar
dwarsfluit voor haar examen HaFaBra B. In mei had ze al haar theorie diploma gehaald met een 7,7 en
een 8,3. De laatste dagen voor haar

praktijkexamen heeft ze nog flink
geoefend. Ze was wel wat nerveus
voor deze dag. Desondanks behaalde zij onder toeziend oog van haar
docente Judith Glasbeek en twee
andere docenten van Kunstencentrum De Hint het diploma met een 7
voor muzikale vaardigheden.
Kunsten
Op 22 juni kwamen nog eens 6 jonge muzikanten naar de Hint om hun
beste kunsten te vertonen.
Bryan Catsburg, leerling van het
opleidingsorkest van VIOS, liet zijn
mooiste klanken horen uit zijn saxofoon. Hij behaalde zijn A diploma
met hoge cijfers. De boordelings-

commissie vindt dat hij over een
goed improvisatietalent beschikt en
dat hij lekker vlot speelt. Bryan wil
graag overstappen naar de Show- &
Marchingband van VIOS. Ook Annette Kramer liet zien en horen dat
zij heel veel plezier heeft in het spelen op haar dwarsfluit. Ze had thuis
5 stukken ingestudeerd en mocht er
3 aan de commissie laten horen. Zij
werd beloond met een 8 voor haar
ritmische vaardigheden en een 7,7
voor haar muzikale vaardigheden
Zij slaagde daarmee voor het A diploma. Esther van Diemen was heel
zenuwachtig voor haar A examen
op de tenorsax. Maar dat was niet
nodig. Alhoewel ze het solostuk een
beetje moeilijk vond, was het commentaar van de commissie en van
saxofoondocent Leon van Mil, dat
zij mooie dynamische verschillen
liet horen. Voor haar instrumentale
vaardigheden kreeg ze een 8.
Robuust
Emma Schrama en Lisanne Lek
slaagden ook voor hun A examen
op de tenorsax met mooie cijfers.
De jazz-klanken van Emma werden
door de commissie beloond met een
8. Lisanne had volgens de commissie een robuuste toon. De dames
speelden samen een duet en lieten
horen dat ze over een goed improvisatietalent beschikken. Emma en
Lisanne spelen al langer bij VIOS
en zijn medio vorig jaar met succes
overgestapt van dwarsfluit naar tenorsax om het zwaar koperwerk van
de showband te versterken.
Als laatste van de VIOS groep kwam
saxofoniste Boukje de Boer in actie.
Het was heel goed te horen dat zij
veel had geoefend. De prachtige
klanken uit haar instrument werden
namelijk beloond met een gemiddelde van 7,5. Ze behaalde daarmee
haar B diploma. Na de diploma uitreiking werden alle examenkandidaten door VIOS ook nog eens verwend met een lekkere traktatie voor
hun geweldige prestaties.

Vinkeveen - Zaterdagmiddag 29
juni organiseert Museum De Ronde
Venen weer een ouderwetse groente- en bloemenveiling. Vanaf 14.30
uur kunt u plaatsnemen in de veilingbankjes en de spanning ervaren als de wijzer van de authentieke klok begint te draaien.
Op professionele wijze brengt de
veilingmeester de waar aan de man.
Deze bestaat uit dagverse groenten en bloemen van lokale kwekers
en tuinders. De veiling wordt mede
mogelijk gemaakt door de Kweektuin, Gerberakwekerij Simon Zwarts,
tuincentrum Rijdes, kwekerij D. van
de Most, kwekerij Cees Mooij en de

kwekerijen van Ton en Jos Bunschoten.
De Vinkeveense Groente- en Fruitveiling heeft van 1917 tot 1980 een
belangrijke rol gespeeld in het leven van de bewoners uit de regio.
Hier werden de producten van tuinders uit de omgeving geveild. De
geschiedenis van deze veiling ontdekt u in Museum De Ronde Venen.
Herenweg 240 Vinkeveen. T (0297)
262223.
Email: info@museumderondevenen.
nl. Geopend van april t/m oktober
op woensdag t/m zondag van 14.00
tot 17.00 uur. Entree: 3,50 euro per
persoon.

Senioren De Hoef naar Zeeland
De Hoef - Het was een aardig eindje rijden voor de senioren uit De
Hoef. Het doel van de reis was een
bezoek aan Deltapark ‘Neeltje Jans’
en de Oosterscheldedam in de provincie Zeeland. Leuk en de moeite
waard om de bijzondere dam van
dichtbij te bekijken. De bezoekers
kregen een film voorgeschoteld en
een rondleiding op de bijbehorende
expositie. Na de lunch kon iedereen

een frisse neus halen op de rondvaartboot die het gezelschap over
de Oosterschelde voer. Vanzelfsprekend werd de inwendige mens op
de boot goed verzorgd.
De senioren hebben genoten van
deze dag die voorbij gevlogen is. Bij
het smakelijke buffet op de thuisbasis in De Strooppot werd nog lang
nagepraat over deze gezellige dag.
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Rink Visser Nederlands
Kampioen Acrogym
Regio - De broers Mart en Rink Visser uit Uithoorn hadden zich beiden
geplaatst voor het NK Acrogym voor
E-junioren. Rink en zijn partner Phoenix mochten hun oefening laten zien in
Oss. Zij waren er op gebrand om de
jury van hun kunsten te overtuigen en
boven de 25 pnt te scoren. Donderdag
hadden ze extra veel tijd aan de choreografie besteed in de training en dat
kwam zeker tot zijn recht in de wedstrijd! De elementen waren ook erg
strak en mooi uitgevoerd. Met het totaal van 25,150 pnt was het doel bereikt en dat was ook nog eens goed
voor de gouden medaille. Rink en
Phoenix kunnen zich dan ook een jaar
lang Nederlands Kampioen noemen!
Op het NK Acrogym in Ahoy kwamen
Mart en zijn partner Fleur in actie op
het C-niveau. Zij begonnen met hun
balansoefening die perfect verliep. De
handstand, waar het hele jaar al problemen mee waren, stond dit keer als
een huis. Ook artistiek gezien was het

een prachtige oefening. Helaas ging
het bij beide gymnasten met de salto
v.o. tot knielstand mis. De tempo oefening die ze daarna moesten laten
zien was zeer sterk met een hoge salto
achterover, ook de andere partnerelementen verliepen vlekkenloos. Met een
technische score van 7.8 werkelijk een
topoefening. Met een totaalscore van
49,850pnt eindigden ze op de 4e plek.
Net geen medaille maar een prachtig
resultaat van een seizoen lang hard
werken!
De komende weken zijn verschillende proeftrainingen om de acrogymteams voor volgend jaar samen te stellen. Ook op alle andere groepen van
GVM is het mogelijk om 2 proeflessen mee te draaien. Gymsport is leuk
en goed voor je lichaam. Daarnaast is
GVM’79 een gezellige vereniging waar
iedereen zich thuisvoelt en iedereen op
zijn eigen niveau aan sport kan doen!
GVM’79 nodigt iedereen uit om mee te
komen doen in de gymzaal.

Supergezellige clubkampioenschappen
voor jeugd bij Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - De afgelopen twee weken
hebben de jeugdleden van TV Wil-

nis gestreden om het clubkampioenschap in de diverse categorieën.

Zo zijn er wedstrijden geweest op
miniveld, ¾ veld en natuurlijk ook

HSV D1 magistraal kampioen
De Hoef - Het voetbalseizoen van
HSV begon heel sterk. De eerste wedstrijden werden gewonnen. Makkelijke wedstrijden waren
het niet. Maar door technisch goed
voetbal en wilskracht werden de tegenstanders verslagen. Later bleek
dat dit de tegenstanders waren die
niet voor de prijzen gingen. De echte tegenstanders van kaliber kreeg
HSV in de tweede helft van de competitie. De eerst vuurproef tegen
NVC uit was direct ook een klap-

per. In negatieve zin. De heren van
HSV werden zwaar op hun nummer
gezet. De kleine mannen van NVC
liepen in hun reserveshirts van het
eerste te voetballen alsof ze vleugels
hadden. Met een nederlaag van 7-1
gingen de kampioenspraatjes snel
de ijskast in. De daaropvolgende
wedstrijden waren gelijke spelen
en aan kampioen worden werd niet
meer gedacht. De ommekeer kwam
bij Hertha uit. Deze streekderby was
een ware thriller. Na 5-0 voor werd

het nog bijna gelijk en moesten de
mannen ‘alles-of-niets’ spelen. Gelukkig viel het dubbeltje de goede
kant op en konden de 3 punten mee
naar De Hoef. HSV had het weer in
eigen hand en alleen overwinningen konden het kampioenschap
nog brengen. Doordeweeks werd er
erg fanatiek en hard getraind en op
zaterdag was er de concentratie. Dit
wierp zijn vruchten af.
Van de kmat
De tegenstanders werden nu stuk
voor stuk van de mat gespeeld en
HSV stapelde de punten op. Even
leek het er op dat de vakantieperiode nog roet in het eten gooide. Het
halve team bleek op vakantie voor
de laatste wedstrijd van het seizoen.
Gelukkig werkte de tegenstander
mee en wilde deze belangrijke wedstrijd doordeweeks spelen. De verliespartij van weleer moest rechtgezet worden. Dit keer trok HSV de
reserveshirts aan. Onder het mom
‘oog-om-oog/tand-om-tand’ verscheen de D1 dit keer ook in de shirt
van het eerste. Als dappere strijders
begonnen de mannen aan de strijd.

op heel veld. Al wel een beetje in de
stijl van het toekomstige Tenniskids,
dus iedereen speelde op het veld
van zijn/haar niveau met de bijbehorende ballen. Sinds een aantal jaren worden bij TV Wilnis zowel de
jeugdclubkampioenschappen als de
clubkampioenschappen bij de senioren in dezelfde weken gespeeld.
Het hoogtepunt is uiteraard de finaledag op zondag, de jeugd en senioren spelen op deze dag alle finales. Dit is een erg leuk concept want
er zijn veel mensen op het park en
de senioren kunnen eens genieten
van de mooie tenniswedstrijden van
de jeugd. Er zijn veel complimenten
uitgedeeld na de leuke wedstrijden
op ieder niveau.
De clubkampioen bij de jongens t/m
17 is uiteindelijk Stan van Loon geworden. Hij versloeg in een mooie
wedstrijd, met veel toeschouwers,
de winnaar van vorig jaar: Jorik
Steen.

Op volle kracht en 200% inzet werd
er gestreden. De spanning langs de
kant was te snijden. HSV kwam ongelukkigerwijs door alle stress en
lading van de wedstrijd met 0-1
achter. Dit keer lieten de mannen
het er niet bij zitten en schakelde
vol gas door. De inzet werd snel beloond. In een mum van tijd stond het
gelijk en geloofde iedereen er weer
in. De rust werd gebruikt voor alle
laatste tactische tips. Halverwege
de 2de helft gebeurde het ongelooflijke . Wat het hele seizoen niet lukte, lukte wel op het moment suprême. De opbouw van achteruit, overspelen en het overzicht op het middenveld en de vlijmscherpe spitsen
wisten elkaar feilloos te vinden. HSV
maakte de klus op wonderbaarlijke
manier in stijl af en trakteerde het
massaal toegestroomde publiek op
een wervelende show in het laatste kwartiertje van het seizoen. Resultaat 3-1 voor HSV en was daarmee ongenaakbaar geworden. De
tegenstander was een waardig verliezer en feliciteerde de Hoefse jongens met het kampioenschap en
creëerde zelfs een erehaag. Dit alles moest uiteraard gevierd worden
met een traditionele afsluiting: douchen in tenue met champagne en
bloemen.

Spel en Sport DRV
succesvol in Juni Beweegt
De Ronde Venen - Zo’n 100 mensen hebben meegedaan met de activiteiten van Spel en Sport DRV in het
kader van Juni Beweegt. Leden van
Spel en Sport DRV gingen nog even
door met hun wekelijkse sport-uur,
maar er was ook veel belangstelling
van buitenaf. Vooral de volleybal trok
veel nieuwe mensen.
Bewegen is goed voor iedereen,
maar vaak komt het er niet van. Spel
en Sport DRV biedt daarom vaak
kennismakingsactiviteiten aan zoals
de Gezondheidsdriedaagse in de bibliotheek in Mijdrecht. Ook Juni Beweegt probeert mensen over te halen
om wekelijks een uurtje aan sport te
doen. Bij Spel en Sport DRV kan iedereen, hoe (weinig) fit u ook bent,
verantwoord werken aan een betere conditie. Want het gaat niet alleen
om de gezondheid, ook het plezierige van samen sporten en de afwisselende programma’s maken dat de
deelnemers zelden een keer thuis-

blijven. In Juni Beweegt kon er bij
Spel en Sport DRV meegedaan worden aan de spel- en sportgroepen,
badminton, sportief wandelen en
volleybal. Overal staat naast de conditie het plezier centraal. Er zijn heel
wat boeiende volleybal- en badmintonpartijtjes gespeeld! En hoewel het
weer niet altijd meewerkte, genoten
de mensen ook van het uurtje wandelen. In september starten alle activiteiten van Spel en Sport DRV weer
en zullen ook nieuwe deelnemers uit
Juni Beweegt verwelkomd kunnen
worden. Vanwege de grote toeloop
bij volleybal wordt al gekeken naar
mogelijkheden om een tweede groep
te beginnen. Ook voor u zijn er veel
mogelijkheden om een uur sporten in uw wekelijks programma op
te nemen. Kijk daarvoor ook eens op
www.spelensportdrv.nl voor alle verdere mogelijkheden om op een prettige manier te werken aan uw conditie!

Horangi Taekwondo Mijdrecht bestaat vijf jaar
Mijdrecht - Remko van Gerven en
Bas Bokkes zijn enorm verrast door
de leden van Horangi Taekwondo
Mijdrecht. De school bestaat dit jaar
vijf jaar en een aantal leden besloot
dat dit niet zomaar voorbij mocht
gaan. Zij organiseerden een stijltoernooi en een gezellige borrel. Bas
en Remko wisten zondag 23 juni
nog niet wat hen te wachten stond.
De leden van Horangi bonden in
een sportief en ontspannen toernooi de strijd met elkaar aan. Iedere deelnemer liep drie poom se’s:
series van arm- en traptechnieken.
Esmee Lek, Kai Schreurs en Shirley
van Poelwijck kwamen in de verschillende poules als besten uit de
bus. Ook Bas en Remko werden uitgedaagd een aantal poom se’s te
doen. Daarbij werden ze beoordeeld
door de kinderen. Bas werd de winnaar. Maar bij de speedbreak – zoveel mogelijk plankjes breken in een
zo snel mogelijke tijd – won Remko.
Van de deelnemers was Louis Post-

ma de snelste breker. De viering van
het 5-jarige jubileum werd voortgezet tijdens een gezellige borrel bij

Rendez-Vous. De leden, organisatie maar zeker ook Bas en Remko
kunnen terugkijken op een sportie-

ve en gezellige jubileumviering. Helemaal in de stijl van Horangi Taekwondo dus!

Kampioenen van HSV als
Godenzonen onthaald
De Hoef - Het is dit jaar weer gelukt
om als club een paar kampioenen af
te leveren. Dit moest groots gevierd
worden. De teams die dit jaar kampioen zijn geworden in hun klasse
zijn met een speciale partijboot van
Andre Rijnbeek op een ludieke manier in het zonnetje gezet. Op zondag 23 juni mochten de godenzonen en -dochters zich verheugen op
een ware rondvaart over De Kromme Mijdrecht. De voetbalteams C1
en D1 en het handbalteam meisjes D2 kregen een rondvaart zoals
het Nederlands Elftal in 1988 kreeg.
Met massaal toegestroomd publiek
langs de kade werden de jongens
en meisjes onthaald alsof het onsterfelijke helden waren. De kracht

van deze teams is de sfeer binnen
het team en de investering van de
club in deze jeugd. Het bestuur is
reuzetrots op het behaalde resultaat en hoopt voor de toekomst nog
vele kampioenen te mogen zien bij
HSV. Namens de teams bedanken
zij hierbij ook de teamsponsors Rabobank en autobedrijf Huussen.
Na de rondvaartocht vond een afsluitende barbecue plaats voor de
leden en familie. Tussendoor werd
er natuurlijk gehandbald en gevoetbald. Gelukkig waren de weergoden
hen goedgezind en bleef het droog.
Al met al een geslaagd einde van
het seizoen. Nu op naar de zomervakantie om daarna weer vol aan de
bak te gaan.
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Winkelcentrum Zijdelwaard
brengt de zomer naar binnen met
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Regio – Het zomerweer laat nog even op zich wachten. Ook afgelopen zaterdag was het weer zeker niet om over naar huis te schrijven. Wind, regen, het leek wel herfst in plaats van zomer. Maar wie
zaterdag een bezoek heeft gebracht aan winkelcentrum Zijdelwaard

heeft heel even kunnen genieten van zomerse pracht en praal. Winkelcentrum Zijdelwaard stond vol prachtige orchideeën, in alle soorten, kleuren en maten. Na het succes van vorig jaar organiseerde
bloemsierkunst Zijdelfleur, in samenwerking met arrangeur Bart van

der Elsken, wederom deze prachtige show. De bloemenshow was
nog mooier en uitgebreider dan vorig jaar. Er waren unieke en zeldzame orchideeën te bewonderen. Voor meer prachtige foto’s ga naar
de site van winkelcentrum Zijdelwaard.
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Jeroen van Goor wint de
Ronde van Huijbergen

Rens tevreden over footgolf
toernooi Spaarnewoude

Regio - Zondag 23 juni pakte
UWTC nieuweling Jeroen van Goor
uit Wilnis de winst in de ronde van
Huijbergen. Toen er nog 3 rondes
gereden moesten worden zette Jeroen een demarrage in en sloeg een
gaatje. Dit hield hij vol tot in de laatste ronde. Het peloton bestaande
uit ruim 30 renners kwam angstvallig dichterbij en 100 meter voor de
finish keek Jeroen om, perste er nog
een laatste sprint uit en dat was precies genoeg voor zijn eerste overwinning van 2013.

De Ronde Venen - Samen met zijn
businesspartner Maurits van Tubergen Lotgering is Mijdrechtenaar
Rens Elbertsen in 2010 gestart met
het uitrollen van de sport Footgolf.
Hij doet dit vanuit de footgolf bond
genaamd Footgolf Holland. Het is
een inmiddels snelgroeiende sport
die beoefend kan worden op 12 verschillende golfbanen in het land en
de spelregels zijn eigenlijk identiek aan die van de traditionele golfsport. Het enige verschil is dat de
golfbal vervangen is door een voetbal en dat de bal niet met een golfclub maar met de voet naar de diverse holes over de golfbaan geschoten moet worden.

Wedstrijd Wilhelminapark
Zondag 23 juni werd een veteranen
60 + wedstrijd georganiseerd in het
Wilhelminapark in Utrecht. Bij deze
wedstrijd stonden de UWTC renners
Leen Blom en Guus Zantingh aan de
start van een rennersveld met daarbij ook de grote favoriet Gijs Nederlof. Gijs Nederlof rijdt veel wedstrijden bij de A-amateurs maar met het
oog op het NK van volgende week,
was hij naar Utrecht gekomen om
de concurrentie te testen.
Door de renners werd vanaf het
startschot hoog tempo onderhouden, dat niet iedereen kon volgen.
Na 15 minuten koers ontstond er
een kopgroep van 4 renners met
daarbij Gijs Nederlof, deze renners
namen een ruime voorsprong en
zouden ook niet meer worden teruggepakt. Achter deze kopgroep
vormde zich een 2e groep met daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. De

wedstrijd werd gewonnen door de
favoriet Gijs Nederlof uit Kamerik
voor Hans van Bavel. Guus Zantingh
eindigde de wedstrijd als 7e en Leen
Blom als 17e.
Naast de veteranen reden ook de
handbikers hier hun wedstrijd. In de
klasse H4 ging de winst naar Jetze Plat, de 2e plaats was voor Matthijs Plat.
Jeugdwedstrijd Olympia
Ook op zondag was er een nationale wedstrijd voor de jeugd bij Olympia in Amsterdam. In categorie 6
bleef een peloton van ongeveer 30
renners bij elkaar. In de eindsprint
was er een 7e plaats voor Stijn Ruijter uit Uithoorn. In categorie 7 bleef
Sven Nijhuis ook keurig in het peloton, terwijl deze mannen ook met
een gemiddelde van 40 km/u een
ronde afleggen!
Tijdens de eindsprint kwam Sven
in het gras terecht, weg eindsprint
maar met een 38e plaats toch een
goede wedstrijd van Sven!
Ronde van Warmenhuizen
Bij de sportklasse liet Dennis Moolhuijsen zien dat zijn goede uitslagen
van de afgelopen tijd geen toevalstreffers zijn. Een knappe 4e plaats
bij de sportklasse in de ronde van
Warmenhuizen. Frans van de Does
reed naar de 13e plaats. Bij de elite
was er ook nog een 10e plaats voor
Edwin de Graaff.

Jeroen Wichers terechte
winnaar TVM Open
Mijdrecht - Het is misschien gezien zijn klasse geen verrassing dat
Jeroen Wichers de finale Heren enkel categorie 3 gewonnen heeft,
maar het blijft bijzonder hoe deze
sympathieke tennistopper de winst
in het TVM Grand Cafe Plus Open
naar zich toegetrokken heeft. Met
een ogenschijnlijk gemak en ontspanning jaagt hij de ballen over
het gravel en bijten zijn tegenstanders zich op hem stuk. Stefan Tichelaar ondervond dit al eerder in
de week en kwam in de poulewedstrijd niet verder dan 6-0, 6-1. Afgelopen zaterdag was het in de 2e
wedstrijd de beurt aan Remco van
Beek, een grote naam in het tenniscircuit Utrecht en Maarssenbroek.
Maar Remco kwam er niet aan te
pas. Vanaf het begin stond een geconcentreerd spelende Jeroen het
niet toe dat zijn opponent op wat
voor een manier dan ook in de wedstrijd kwam. Het was een kwestie
van scherp en zakelijk spelen aldus Jeroen en niet in de verleiding
komen om gemakzuchtig te worden, want met dergelijke tegenstanders kan dat de ommekeer inluiden.
Met een dwingend ritme werd het
in de eerste set al snel 6-0 en ook
in de tweede set werd er geen game
weggegeven. De 6-0, 6-0 eindstand
deed Remco met een knipoog nog
opmerken dat hij wel met Jeroen
naar ‘t Casino wilde. Voor de kenners was het echter al lang duidelijk
dat het niet geluk maar vooral klas-

se is waarover Jeroen beschikt. Dat
toonde hij diezelfde zaterdagavond
ook weer in zijn vervolgpartij tegen
Milan van Dijk. Het was zowel letterlijk als figuurlijk vuurwerk op het
centercourt van TVM en Milan deed
het met een nederlaag van 6-3,
6-1 eigenlijk nog best verdienstelijk. De finale werd afgelopen zondag gespeeld tegen Thomas Ykema.
In deze partij ondervond Jeroen de
meeste tegenstand. In de eerste set
ging het gelijk op, maar na een lange game bij de stand van 5-5 brak
hij het verzet van Thomas en werd
het 7-5. Met degelijk spel en door
weinig fouten te maken werd door
hem daarna de tweede set met 6-2
gewonnen: winst voor zonder twijfel de beste speler van het toernooi
! Het ligt overigens voor de hand te
verwachten dat Jeroen voor tegenstanders voorlopig nog de te kloppen man zal zijn.
Drukke werkzaamheden bij zijn
sportmarketingbedrijf WSCE en
het verzorgen van tennistrainingen bij tennisschool Hans & Hans
in Maarssen en Loenen lijken geen
afbreuk te doen aan zijn vorm. De
conditie komt misschien iets onder
druk te staan maar de zojuist 26 jaar
geworden speler compenseert dit
ruimschoots met een dosis talent,
ervaring en wedstrijdinzicht. Het is
dus aan de concurrenten om de komende week op het toernooi in Wilnis met hem de strijd aan te gaan.
Foto: sportinbeeld.com

Een bijzonder leuke sport die zo
blijkt ook de aandacht getrokken
heeft van diverse ex-voetbalprofs
zoals Frank de Boer en Kenneth Perez. Het is een internationale sport
met 15 aangesloten landen, toegankelijk voor jeugd en volwassenen en
het wordt in een mooie omgeving
en zoals de foto toont met een kenmerkende old school english outfit beoefend. Met Roy Mackaay als
ambassadeurs organiseren Rens
en Maurits momenteel de aanloop
naar een groot toernooi in Spaarn-

Kimberly turnt
districtsfinale divisie 5
De Ronde Venen - Op zaterdag
werd in Amsterdam in de mooie
sporthal van Turnace de districtfinale divisie 5 gehouden. Kimberly had
zich geplaatst, door zich bij de regiofinale bij de eerste 18 turnsters
te turnen.
Ze begon met een keurige balkoefening en het leuke in deze finale
is dat je gelijk je cijfer te zien krijgt.
Dit was een 10.30 Daarna door naar
vloer. Deze vond men keurig gaan
maar het cijfer, een 9,75, viel een

beetje tegen. Op naar de sprong.
De eerste sprong was keurig maar
de tweede ging niet zo goed. Doordat Kimberly met trampoline springt
krijgt ze 1,0 aftrek en dat was te zien
aan de score, een 9.30. Op naar de
brug met een mooie oefening en
met een mooie 10.00 sloot ze de
wedstrijd af. In dit ijzersterke deelnemersveld werd ze 32ste.
Nu nog een wedstrijd te gaan en
wel de toestelfinales in Utrecht volgende week.

Lotusbloemtour TTC De
Merel levert 800 euro op

Tennisser Milan van Dijk
stuit op sterke tegenstand
Mijdrecht - De 21 jarige Milan van
Dijk beet zich de afgelopen week
in het TVM open toernooi stuk op
sterke tegenstand. Tegen zijn maatje
Stefan Tichelaar lukte het in het begin van de week wel nog tot een 6-3,
6-4 winst te komen. De twee kennen
elkaar door en door en iedere keer
dat zij elkaar treffen is het de vorm
van de dag en de beste aanpak die
de doorslag moet geven. Milan had
gekozen om vooral de forehand van
Stefan te bestoken en bij verrassing
hard uit te halen naar zijn backhand.
Het bleek effectief, want hoewel het
na een 5-1 voorsprong in de 2e set
nog even close werd toen Stefan terugkwam tot 5-4, was het uiteindelijk Milan die in 2 sets de winst naar
zich toe haalde. In de daaropvolgen-

woude op 8 september. Daar zullen
36 ex-profvoetballers het opnemen
tegen de winnaars van de voorrondes die momenteel gespeeld worden. Zo werd afgelopen weekend
de eerste voorronde in Spaarnwoude gespeeld. De Mijdrechtse deelnemers Rudi Zaal en Raymond
de Vos deden het daar verrassend
goed. De twee Argonauten plaatsten zich eigenlijk zonder veel moeite voor de finale en zij zullen het dus
samen met andere finalisten straks
moeten gaan opnemen tegen de
ex-profs. Met voldoening kijkt Rens
ook terug naar het afgelopen zondag gespeelde Nederlands kampioenschap voor dames. Want ook de
dames lijken zich gezien het ruime
aantal deelnemers aangetrokken
te voelen tot deze sport. Zijn vriendin Esther Buchner eindigde hierin overigens op een verdienstelijke
15e plaats. De komende weken zullen voor hem in het teken staan van
de voorbereiding op de volgende
voorronde. Deze wordt namelijk 7
juli op de golfbaan Amsterdam Hoge Dijk gespeeld. Op de website van
spaarnwoudefootgolf.nl staat de inschrijving open voor iedereen die
deze uitdaging aan wil gaan.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - Zondag 23 juni
is de bekende Lotusbloemtour gereden. De opbrengst komt geheel
ten goede aan de kinderen van dit
kinderdagcentrum van Ons Tweede
Thuis. TTC De Merel organiseert deze jaarlijks en dit was de 31ste editie.
Ondanks de pittige regenbuien hebben meer dan 50 fietsers de 35,70
en de 100 kilometer gereden. Vermoedelijk door de wind en regen
was er helaas geen animo voor de

de poulewedstrijden tegen Remco
van Beek en Jeroen Wichers deed
Milan het met een verlies van respectievelijk 6-7, 4-6 en 3-6, 1-6 eigenlijk heel verdienstelijk. Hij had
simpelweg de pech dat zijn sterke
tegenstanders hem te machtig waren. Ambitieus blijft de 3e jaarsstudent van de Amsterdamse sportacademie echter onveranderd. Een
3-ranking moet haalbaar zijn, aldus
Milan die het tennissen op regionaal
topniveau weet te combineren met
selectievoetbal bij Argon.
Komende weken wachten voor hem
nieuwe uitdagingen in de toernooien van Wilnis, De Ronde Venen, Vinkeveen en hij zal zich zeker willen
laten zien.
Foto: sportinbeeld.com

Veertien zwemgeslaagden
bij Multi Mondo
Mijdrecht - Woensdag 19 juni hebben de dames van Stichting Multi
Mondo afgezwommen in het Veenweidebad in Mijdrecht.
In het water werden geconcentreerd
de oefeningen gedaan, dit alles met
een goed resultaat. Geslaagd zijn
in totaal negen dames, van wie vier
voor het A-, twee voor het B- en drie

voor het C-diploma. Donderdag 20
juni was het de beurt aan de mannen om af te zwemmen. Helaas waren niet alle mannelijke deelnemers
door het proefzwemmen heen gekomen, waardoor uiteindelijk een
deel kon afzwemmen. In totaal wisten 5 heren af te zwemmen, twee
voor hun A- en drie voor hun B-diploma.

10 kilometer. Naast de fietsers kwamen ook anderen appeltaart eten
en koffie drinken. Er is gul gegeven.
Op onderstaande foto overhandigt
voorzitter van TTC De Merel, Enno
Steenhuis de cheque van 800 euro
aan de voorzitter van de oudercommissie Peter Schattenberg en diens
zoon Luuk. TTC De Merel gaat in
overleg met de leiding over wat zij
gaan aanschaffen met dit geld voor
de kinderen. Wellicht wordt het een
aangepaste fiets of een bolderkar.
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HVM promoveert
Mijdrecht - Zondag bekroonden
de hockeyers van HVM hun seizoen met promotie naar de derde
klasse. Ze wonnen al hun wedstrijden tijdens de playoffs, die als een
ééndagstoernooi werden gespeeld.
Voor coach Nouschka Capel was
het een bijzondere dag, want de vorige keer dat de Mijdrechters pro-

moveerden, vijftien jaar geleden,
was zij ook de coach.
De hockeybond maakte op 10 juni
bekend dat de Mijdrechters waren
toegelaten tot de playoffs. De club
had daarvoor een wildcard aangevraagd. Zondag werd het toernooi
gespeeld bij Kampong in Utrecht.
HVM was ingedeeld met het Til-

burgs studententeam Shot, HCHN
uit Hellendoorn en een oude bekende, IJburg.
Tegen HCHN werd het een recordscore, de zwakke tegenstander
werd met 14-0 overlopen, een bijzondere uitslag omdat de wedstrijden waren ingekort tot twee keer
twintig minuten.

HVM kon gedurende het toernooi
de concentratie goed vasthouden,
waardoor de tegenstanders vrijwel
voortdurend onder druk werden gezet. Dit ondanks het feit dat enkele
vaste spelers ontbraken. Het talrijk
meegereisde publiek kon diverse
mooie acties en doelpunten bewonderen. Zo scoorde Arjan Blommaert
tegen Shot de gelijkmaker met een
tip-in die zó onverwacht was dat
geen verdediger reageerde en ook
de keeper alleen toekeek. Iedereen
dacht dat de verre voorzet van Daniel de Graaf naast zou gaan. De ingevallen junior Bob Mantel maakte in deze wedstrijd kort voor tijd
de winnende goal, nadat verdediger Jurrian Hartwigsen met een solo zijn collega’s aan de andere kant
verraste.
Bijzonder was ook een doelpunt
tegen HCHN, waar veteraan Thijs
Berkelder met een mooie actie collega-veteraan Marcel Biesmans in
staat stelde te scoren. Beiden waren meegereisd om hun ‘opvolgers’
bij te staan. Casper Wilmink tekende voor een groot aantal spectaculaire acties, verdediger Martijn
Hensbroek onderbrak veel gevaarlijke aanvallen en keeper Redmar
Stienstra hield zijn team een aantal
keer goed in de race. Arjan Blommaert was met zes doelpunten de
meest scorende aanvaller, gevolgd
door Casper Wilmink met drie goals.
Ook Mats Kaas, Maarten Post en
Daniel de Graaf vonden de plank of
het net van de tegenstanders.
Brian Cornelissen, Thom Fokker (die
geblesseerd uitviel) en Jacob Veerhuis completeerden het team. Voor
HVM en hun succesvolle coach
Nouschka Capel kwam zo een mooi
einde aan de competitie.

Zomeractiviteiten bij
t.V. Mijdrecht
Mijdrecht - Ook dit jaar is er bij
Tennisvereniging Mijdrecht weer
een jeugdkamp aan het begin van
de zomervakantie. Het wordt gehouden op maandag 15 en dinsdag
16 juli. Iedereen die graag wil deelnemen aan het jeugd tenniskamp
kan zich opgeven.
Beide dagen wordt er natuurlijk getennist maar ze gaan ook andere
zeer leuke dingen doen zoals lekker zwemmen, voetballen, spelletjes en nog veel meer. Voor ieder niveau hebben ze een apart programma. Beide dagen is de start om 9.00
uur. Op maandag is het om 17.00 uur
afgelopen, op dinsdag om ca. 17.30
uur. Dinsdag eet je aan het einde ook nog in het clubhuis. Neem
’s morgens direct je zwemspullen
mee! De tennisvereniging zorgt voor
voldoende toezicht, je moet echter
wel je zwemdiploma hebben (anders mag een van jouw ouders mee
naar het zwembad). De kosten voor
het kamp zijn 55,-per kind. Wanneer je geen lid bent van TVM betaal je 5,- extra. Daar zit het eten

Vinkeveen - Voor de jeugdtennisliefhebbers uit De Ronde Venen
en omstreken is het nog maar een
maand wachten tot het Plassentoernooi Jeugd JRT* bij de VLTV in Vinkeveen begint. Het Plassentoernooi
Jeugd dat van 13 t/m 19 juli wordt
gehouden met de finale op vrijdag,
is elke zomer een grote happening
in Vinkeveen.
Verdeeld over acht smashcourtbanen zullen de deelnemers voor het
kampioenschap strijden in 5 categorieën: Jongensenkel, Meisjesenkel, Jongensdubbel, Meisjesdubbel
en Gemengd dubbel.
Net als vorig jaar zal er ook een categorie t/m 8 jaar gespeeld worden
voor de jongste kinderen. Tevens is

kunnen leren verbeteren tijdens de
wedstrijd. Ben je nieuwsgierig geworden?? Kijk op www.tennisactief.nl/tennispower voor de data, de
kosten en het gehele programma!
Heb je vragen neem dan even contact op met Matthijs (06 20368640).
Voor alle deelnemers van de Regiotraining die meedoen aan het TVM
open jeugdtoernooi verzorgen de

trainers van Tennis Actief de gehele week gratis wedstrijdbegeleiding.
Dus schrijf je snel in en laat je trainer weten dat je meedoet zodat jullie die week aan de slag kunnen
met: Wat is je strategie?, hoe ging
je wedstrijd? en wat kan je de volgende wedstrijd beter doen. Heb je
vragen? Stuur dan even een e-mail
naar info@tennisactief.nl.

Leerzame en gezellige korfbalclinic
VerkeersCollege afgerond met toernooi
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
15 juni heeft het team van Het VerkeersCollege een korfbalclinic ge-

volgd bij KV Atlantis in Mijdrecht.
’s Ochtends leek de clinic nog even
in gevaar te komen door het weer,

maar precies om 11.00 uur toen de
clinic buiten zou beginnen was het
droog en kon er gestart worden.

Showdowners Veenland bekroond met
zilver en brons op het NK
Wilnis - Ze hadden er allemaal hard
voor getraind zegt trainer-coach
Wim Snijders van Showdownvereniging Veenland en waren er klaar
voor. Voor de Veenlanders was het
afgelopen zaterdag opnieuw een
belangrijke dag. In Duivendrecht
werd gestreden om het Nederlands
Kampioenschap Showdown. Met
16 mannen en 12 vrouwen werd

er gedurende de gehele dag gespeeld wie zich kon meten met de
beste Showdowners van Nederland. Showdown is een soort tafeltennis-airhockey dat is zijn geheel
op gehoor wordt gespeeld. Deze tak
van sport wordt beoefend door blinde en slechtziende sporters (visuele beperking), en is sterk in opmars.
In de voorrondes wisten Wendy

Amstelhoek - “Hier in Amstelhoek
zijn geen sportactiviteiten”, vertellen de deelnemers aan de fietsdriedaagse van Spel en Sport DRV. “We
zijn er blij mee, dat er nu wel wat
wordt georganiseerd.”
Drie keer in twee weken in juni verzamelden enthousiaste senioren
zich op het plein bij het buurthuis.
Onder leiding van Marieke Gobee,
stagiaire bij Spel en Sport DRV, deden ze mee aan een stevige warming up. In de driedaagse gaat het
om kracht, balans en beweeglijkheid, en elke keer staat een van deze onderwerpen centraal. Deze keer
gaat het om de kracht, die je bijvoorbeeld nodig hebt om op te stappen of om tegen de wind in te fietsen. En naast het werken aan je fitheid is ook de gezelligheid, samen
iets ondernemen, belangrijk. De
stemming zit er bij de warming up
dan ook al goed in.

Corrie Fontijn, vrijwilliger bij het
buurthuis, was de contactpersoon
voor Spel en Sport DRV in Amstelhoek. Met haar hulp kon er een enquête gehouden worden onder senioren over welke sportactiviteiten
zij wilden doen. Fietsen was favoriet.
Corrie nodigde vervolgens de deelnemers uit, en elke keer waren dat
er meer dan 15.
Na de warming up gaan de senioren, voorzien van een routebeschrijving en een flesje drinken, enthousiast op weg. De fietsdriedaagse voorziet duidelijk in een behoefte, op het plein zijn al afspraken gemaakt om ook de komende weken er met elkaar op uit te trekken.
Voorzitter Jos Kooijman van Spel en
Sport DRV is blij met de geslaagde
driedaagse: “En we gaan ook zeker
bekijken of we vaker kunnen zorgen
voor activiteiten in Amstelhoek.”

Plassentoernooi Jeugd 2013

en drinken gedurende beide dagen
en de toegang tot overige activiteiten bij inbegrepen. Op beide dagen
zal er een beroep gedaan worden
op een aantal ouders om een keer
naar het zwembad te rijden. Wil je
meedoen, stuur dan een e-mail naar
info@tennisactief.nl met de naam
van uw zoon/dochter en de leeftijd.
Workshop
In de zomervakantie word er gestart
met een 5 daagse workshop “Hoe
word ik een goede wedstrijdspeler”. Voor kinderen (t/m 18 jaar) die
competitie en toernooien spelen is
dit een enorme leuke workshop. De
deelnemers worden op leeftijd ingedeeld en gaan tijdens de workshop
op zoek naar o.a. wie jij bent als
wedstrijdspeler, hoe ga je om met
druk, hoe focus je en hoe kan je betere beslissingen maken tijdens de
wedstrijden. Daarnaast zal je tijdens
de workshop gaan ervaren hoe beter om te gaan met mentale aspecten, welk speltype er het beste bij je
past, hoe je je kunt voorbereiden op
de wedstrijd en hoe je je eigen spel

Fietsdriedaagse in Amstelhoek

Zuydwijk en Mitchel Snel verschillende goede spelers in een 2-setter
naar huis te sturen. Tijdens de halve
finale ging het helaas mis met Wendy Zuydwijk. In een ‘kokende’ wedstrijd werd er maar nipt verloren
maar was de derde plaats bekroond
met een mooie beker en een bronzen medaille.
Michtel Snel deed het beter. In een

Door de enthousiaste trainers die
aanwezig waren werden de basisbegrippen van de sport meegegeven. Je leerde alles over baltechniek, gooien, schieten op de korf,
strafworpen, verdedigen, etc. Alle onderdelen werden zeer leuk gebracht en afgesloten met een korte competitie voor het spelelement.
Met een verfrissing tussen de oefeningen door, en een zeer goed verzorgde lunch aan het einde van de
clinic, werd om 12.30 uu een zeer
geslaagde clinic afgerond.
In de middag heeft het team van
Het VerkeersCollege meteen ook
meegedaan aan het Stratenkorfbaltoernooi wat hen zeer goed bevallen is. Gezelligheid gecombineerd
met de vaardigheden die ze ’s ochtend hebben meegekregen hebben ervoor gezorgd dat ze een van
de wedstrijden gelijk wisten te spelen. Zeer goede prestatie voor een
team dat tot die ochtend nog nooit
het spel heeft gespeeld.

‘bloedstollende’ wedstrijd stuurde hij in een 2-setter de nummer 2
van het vorige Nederlands Kampioenschap naar huis. Onder toeziend
oog van veel toeschouwers speelde
hij in de finale tegen zijn vriend en
collega Leander Sachs. Beide spelers maken deel uit van de Stichting
Dutch Showdown Team. ‘Sachs’ liet
er geen gras over groeien en versloeg de Veenlander met 2-0, en
verdiende een zilveren medaille
voor de goed in vorm verkerende
‘Snel’. Het Nederlands Kampioenschap stond onder auspiciën van
Gehandicaptensport Nederland.

het jeugdranglijsttoernooi in de categorieën t/m 12 en t/m 14 jaar (zowel enkel als dubbel) gehandhaafd!
Daarnaast is er ook de categorieën
t/m 10 en t/m 17 jaar. Het toernooi
is een sportieve week waarbij met
name gezelligheid en plezier centraal staan. De activiteitencommissie heeft zijn best gedaan om haar
succes van vorig jaar te overtreffen.
Er zullen vele diverse activiteiten
door de week heen georganiseerd
worden. Dus jongens en meisjes
uit De Ronde Venen en omstreken,
schrijf jullie in op www.vltv.nl , of via
www.toernooi.nl want het belooft
een fantastische week te worden!
De inschrijving sluit op 5 juli, dus
doe het snel!

Prima prestaties voor
PV Rond de Amstel
Uithoorn - Jongstleden zaterdag
stond de derde midfondvlucht voor
de leden van postduivenvereniging
Rond de Amstel op het programma.
Deze keer werden de duiven gelost
in het Franse Nanteuil wat voor de
duiven uit onze regio een gemiddelde afstand van 375 km. betekende.
De wind blies flink uit de zuidwesthoek wat tot gevolg had dat de duiven snelheden ontwikkelden van
ruim 100 km. p/uur.
De lossing vond plaats om 10:00
uur. Het was Hennie Pothuizen die
als eerste een duif mocht begroeten in Vinkeveen. Deze landde om
13:37 uur op zijn hok en had de afstand afgelegd met een gemiddelde
snelheid van 103 km. p/uur. Tweede werd Peter Bosse en derde werd
Ron den Boer, beiden uit Uithoorn.
De marathonvliegers kwamen dit
weekend ook aan bod. Zij konden
met hun overnachtduiven deelnemen aan de klassieker St. Vincent. Deze vlucht ging over een afstand van gemiddeld 1055 km. voor

de duiven uit onze regio. De duiven werden vrijdagmiddag om 13:00
uur gelost. Het was wederom in Vinkeveen waar de eerste duif op zijn
thuisbasis terugkeerde en wel bij
Harry Hendriks die zijn duif klokte
om 10:00 uur.
De 6-jarige duif van Harry had de
afstand van 1057 km. afgelegd met
een snelheid van 71 km. p/uur.
Tweede op deze vlucht werd Rob
van der Wal uit Mijdrecht.
In Rayon F werd Harry 19e en Rob
32e. Over heel Noord-Holland werd
Harry 51e van 1086 duiven. Ook op
de vlucht vanuit Nanteuil leverden
de leden van Rond de Amstel prima
prestaties in groot verband.
Hennie Pothuizen eindigde in Rayon
F 5e van 1887 duiven, Peter 12e, Ron
14e, Hans Half 18e en Theo Kuijlenburg werd 82e.. Over heel NoordHolland werd Hennie 35e van 9059
duiven, Peter 50e en Ron 86e. Mooie
prestaties van de duivenliefhebbers
uit onze regio.
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Legmeervogels ontmoet
oude tegenstanders

Lustrumjaar Hockeyclub Qui Vive
feestelijk geopend
Uithoorn - Zaterdagmiddag begon om 15.30
uur de receptie voor genodigden. Hockeyclub
Qui Vive mocht de burgemeesters van Uithoorn en Aalsmeer welkom heten. Ook waren er vele gemeenteraadsleden, sponsoren,
ereleden en vertegenwoordigers van andere sportverenigingen aanwezig. Het eerste
exemplaar van het lustrumboek werd tijdens
de receptie overhandigd aan de eerste voorzitter van hockeyclub Qui Vive, Duco Schiere Sr.
De receptie ging over in een lustrumdiner
voor 220 leden en oud-leden. Oude bekenden troffen elkaar weer en herinneringen aan
bijzondere wedstrijden, toernooien en feesten
werden opgehaald. Het clubhuis was ingericht als restaurant met tafellopers in de kleuren van Qui Vive.
Er werd genoten van een heerlijk menu, dat
werd uitgeserveerd door jonge vrijwilligers
van de club. Een van de aanwezige oud-leden
liet na afloop in een e-mail het volgende weten over de sfeer: “En vanzelf weer de ouwe
vertrouwde gezelligheid alsof ik niet weg ben
geweest.” Tot in de kleine uurtjes is er bijgepraat en gefeest.
In de nachtelijke uren is er opgeruimd. Op
zondagochtend was de club al weer klaar
voor de ontvangst van Stokstaartjes, Benjamins en F, E, D en C-jeugd voor de clinics.
Er stond hockey op het programma!
En ook in de loop van de middag is er nog
veel gehockeyd. De mini’s van de week traden aan tegen de Dames- en Heren-1. Dat leverde twee mooie wedstrijden op met verrassende uitslagen.
Huldigingen
Om 15.30 uur was er de kampioenenhuldiging. Niemand minder dan kampioenen Gianni Romme en Charlotte Vega reikten de medailles uit aan de kampioensteams en gingen
vervolgens met alle teams op de foto. Een reactie van een van de kinderen was duidelijk
“Dit was een echte kampioenenhuldiging!”
Hierna werden ook de winnaars van de Techniek Trophy en de ontwerpster van het Qui Vive Lustrum Logo, Jessie Boot, nog even speciaal in het zonnetje gezet.
Daarna werd het veld in gereedheid gebracht
voor een mooie overzichtsfoto: alle jeugdleden vormden met elkaar een 50, waarbij ze
vanuit een hoogwerker werden gefotografeerd. Tenslotte speelden de oud A1-spelers
nog een sportieve, maar ook fanatieke wedstrijd, tegen de huidige A1. Prachtige staaltjes
hockey werden daar getoond.
In de tussentijd werd op het terras bij het
clubhuis al volop gefeest. De muziek ging
aan, de buitentap startte, eetstandjes werden
drukbezocht en zo nu en dan scheen zelfs de
zon!
Over de uren daarna kan vooral gezegd worden dat het supergezellig was. Er was live
muziek en de zon bleef schijnen. Veel leden
en ouders, uit allerlei teams, bleven gezellig
op het buitenterras hangen. Kortom, de opening van het lustrumjaar was top en belooft
veel voor de komende lustrumactiviteiten!

Uithoorn - De KNVB heeft afgelopen vrijdag de indelingen bekend
gemaakt van onder andere de eerste elftallen.
Het gepromoveerde 1ste elftal van
Legmeervogels zondag komt uit
in het seizoen 2013-2014 in de 2e
klasse B. In deze klasse komt Legmeervogels een paar oude bekenden tegen zoals Nieuw Utrecht en
VVZA, beide net als Legmeervogels gepromoveerd via de nacompetitie. Ook in de 2e klasse is ingedeeld Quick 1890, de kampioen van
de 3e klasse D. Legmeervogels gaat
zondag het komend seizoen opnemen tegen het Amsterdamse Blauw
Wit, dat gedegradeerd is uit de 1ste
klasse. Ook gedegradeerd is DWV
uit Amsterdam-Noord. Deze club is
ingedeeld in de 2e klasse B. Alleen
niet onder de naam DWV maar nu
als DVC Buiksloot. Dit is een fusie
van Volewijckers en DWV. Er staan
mogelijk een paar leuke streekderby’s op het programma zoals tegen
Roda’23, Hooddorp en Abcoude.
Maar men zal gaan vertrekken naar
IJsselstein om daar VVIJ te gaan bestrijden. daarnaast zal United/Davo
tot de tegenstander behoren. Hillegom (fusie tussen Concordia en Hillegom) en de FC Weesp zijn geen
onbekende tegenstander die men
komend seizoen zal gaan ontmoeten. SO Soest, eveneens een tegenstander dit seizoen, is mogelijk de
grote onbekende. Alles op een rijtje gezet ziet de indeling er van de
2e klasse B als volgt uit: Aboude,
Blauw Wit Amsterdam. DVC Buiksloot, FC Weesp, Hillegom, Hoofddorp, Nieuw Utrecht, Quick 1890
(Amersfoort), Roda’23 (Bovenkerk),
United/DAVO (Haarlem), SO Soest,

VVIJ (IJsselstein) VVZA (Amstersfoort) en Legmeervogels.
Het eerste zaterdagelftal van Legmeervogels is ingedeeld in de 4e
klasse E. Deze afdeling bestaat geheel uit echte Amsterdamse ploegen. Hier is de indeling als volgt. De
Dijk, DRC, Fortius, Geuzen/Middenmeer, De Meer, Overamstel, SDW,
Sloterdijk, TABA, TOS/Acief, Wartburgia, Zeeburgia, ZRC Herenmarkt
en Legmeervogels.
De indeling van de junioren A1 van
Legmeervogels is eveneens bekendgemaakt. Hier staan toch een
paar leuke reisjes op het programma. Indeling zaterdag A1, gepromoveerd vanuit de 4e divisie naar
de de 3e Divisie A: AFC’34 (Alkmaar), AGOVV (Apeldoorn), Argon A2 (Mijdrecht), EDO (Haarlem), FC Zutphen (Zutphen), Hercules (Utrecht), IJsselmeervogels
(Spakenburg), Schalkhaar (Schalkhaar), Sparta Nijkerk (Nijkerk), Volendam, WSV (Apeldoorn) en Legmeervogels. Op de junioren A2 na
van Argon zijn het allemaal junioren
1 elftallen.
Deze indelingen zijn in alfabetische
volgorde opgesteld. Pas op vrijdag
5 juli wordt de nummering bekendgemaakt bij de standaard elftallen
en kan er een competitieprogramma samengesteld worden. Op 12 juli maakt de KNVB de indelingen bekend van de overige elftallen welke
uitkomen in de A-categorie. Nummering per 19 juli voor deze categorie. De indeling van de elftallen welke uitkomen in de B-categorie is op
dinsdag 2 juli.

Jeroen van Goor wint de
Ronde van Huijbergen
Regio - Zondag 23 juni pakte
UWTC nieuweling Jeroen van Goor
uit Wilnis de winst in de ronde van
Huijbergen. Toen er nog 3 rondes
gereden moesten worden zette Jeroen een demarrage in en sloeg een
gaatje. Dit hield hij vol tot in de laatste ronde. Het peloton bestaande
uit ruim 30 renners kwam angstvallig dichterbij en 100 meter voor de
finish keek Jeroen om, perste er nog
een laatste sprint uit en dat was precies genoeg voor zijn eerste overwinning van 2013.
Wedstrijd Wilhelminapark
Zondag 23 juni werd een veteranen
60 + wedstrijd georganiseerd in het
Wilhelminapark in Utrecht. Bij deze
wedstrijd stonden de UWTC renners
Leen Blom en Guus Zantingh aan de
start van een rennersveld met daarbij ook de grote favoriet Gijs Nederlof. Gijs Nederlof rijdt veel wedstrijden bij de A-amateurs maar met het
oog op het NK van volgende week,
was hij naar Utrecht gekomen om
de concurrentie te testen.
Door de renners werd vanaf het
startschot hoog tempo onderhouden, dat niet iedereen kon volgen.
Na 15 minuten koers ontstond er
een kopgroep van 4 renners met
daarbij Gijs Nederlof, deze renners
namen een ruime voorsprong en
zouden ook niet meer worden teruggepakt. Achter deze kopgroep
vormde zich een 2e groep met daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. De

wedstrijd werd gewonnen door de
favoriet Gijs Nederlof uit Kamerik
voor Hans van Bavel. Guus Zantingh
eindigde de wedstrijd als 7e en Leen
Blom als 17e.
Naast de veteranen reden ook de
handbikers hier hun wedstrijd. In de
klasse H4 ging de winst naar Jetze Plat, de 2e plaats was voor Matthijs Plat.
Jeugdwedstrijd Olympia
Ook op zondag was er een nationale wedstrijd voor de jeugd bij Olympia in Amsterdam. In categorie 6
bleef een peloton van ongeveer 30
renners bij elkaar. In de eindsprint
was er een 7e plaats voor Stijn Ruijter uit Uithoorn. In categorie 7 bleef
Sven Nijhuis ook keurig in het peloton, terwijl deze mannen ook met
een gemiddelde van 40 km/u een
ronde afleggen!
Tijdens de eindsprint kwam Sven
in het gras terecht, weg eindsprint
maar met een 38e plaats toch een
goede wedstrijd van Sven!
Ronde van Warmenhuizen
Bij de sportklasse liet Dennis Moolhuijsen zien dat zijn goede uitslagen
van de afgelopen tijd geen toevalstreffers zijn. Een knappe 4e plaats
bij de sportklasse in de ronde van
Warmenhuizen. Frans van de Does
reed naar de 13e plaats. Bij de elite
was er ook nog een 10e plaats voor
Edwin de Graaff.

