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Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

Orthodontiepraktijk
Woerden

Molenvlietbaan 1
Woerden
0348-482729

www.deortho.info
Een beugel van de specialist scoort beter.Orthodontiepraktijk Woerden    Molenvlietbaan1
            3448 DD Woerden   0348-482729 www.deortho.info
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Renovatie woonwagencentrum 
Molenland stagneert
Eén familie weigert vooralsnog mee te werken
Mijdrecht - De gemeenteraad van 
De Ronde Venen heeft eind vorig 
jaar ingestemd met een voorstel om 
het woonwagencentrum aan Mo-
lenland in Wilnis te gaan renove-
ren. De renovatie is nodig omdat het 
centrum in slechte staat verkeert: 
funderingen en rioleringen zijn ver-
zakt en het voldoet niet aan eisen 
van brandveiligheid. Belangrijk on-
derdeel van het besluit van de ge-
meenteraad is dat de renovatie pas 
van start gaat als alle bewoners van 
het woonwagencentrum instemmen 

met de afspraken die zijn gemaakt. 
Drie bewoners weigeren dit voorals-
nog te doen. 
Het college van B en W vindt het 
van groot belang dat de renovatie 
zo snel mogelijk van start gaat. Wet-
houder David Moolenburgh: “Het 
woonwagencentrum moet worden 
opgeknapt. Als verhuurder van de 
standplaatsen zijn we verplicht te 
zorgen voor een brandveilige om-
geving. Ook heeft de rechter ons 
verplicht schade te vergoeden die 
het gevolg is van de verzakkingen. 

Door het centrum te renoveren zor-
gen we voor een veilige en leefbare 
woonomgeving die voldoet aan al-
le eisen.’’ 
De gemeenteraad heeft in novem-
ber vorig jaar ingestemd met het 
voorstel het woonwagencentrum te 
renoveren. Zo wordt nieuwe funde-
ring onder de woonwagens aange-
legd, schade hersteld die het gevolg 
is van verzakkingen en worden de 
sanitaire units, riolering en bestra-
ting opgeknapt en hersteld. 
(Vervolg elders in deze krant)

Stichting Koopcentrum Mijdrecht ontvangt 
derde ster Keurmerk Veilig Ondernemen
Mijdrecht - Voorzitter Hans 
Rensink van de stichting Koopcen-
trum Mijdrecht heeft donderdag-
morgen 19 juni uit handen van bur-
gemeester Maarten Divendal de 
derde ster van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) ontvangen. 

De ster geeft aan dat onderne-
mers, gemeente, brandweer en po-
litie structureel samenwerken en 
maatregelen nemen om de veilig-
heid van het winkelgebied te ver-
groten. De uitreiking gebeurde in 
aanwezigheid van vertegenwoordi-
gers van de samenwerkende partij-
en. Zij komen regelmatig bij elkaar 
om nieuwe maatregelen af te spre-
ken en aandachtspunten te con-
stateren. Een van de paradepaard-
jes van de samenwerking is het ge-
bruik van camera’s in het dorpscen-
trum van Mijdrecht. Voorafgaand 
aan de uitreiking werd dit systeem 
bij Homan Beveiliging gedemon-
streerd. Recent zijn de camera’s in 
het centrum vervangen voor nieu-
we exemplaren die een haarscherp 
beeld registreren, ook in de nachte-
lijke uren. Opnamen worden 28 da-
gen bewaard. Door gebruik te ma-
ken van de camerabeelden zijn al 
verschillende verdachten tegen de 

Uitreiking derde ster: Voorzitter Hans Rensink toont te midden van de samenwerkende partijen het zojuist ontvangen 
certifi caat dat hoort bij de derde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Vlnr: Sander Strik (VRU/Brandweer), Ria 
Versleijen, Frans Schreurs (beiden Stichting Koopcentrum Mijdrecht), burgemeester Maarten Divendal, Hans Rensink, 
John Zwarts (Stichting Koopcentrum Mijdrecht), Dick Roodenburg (gemeente De Ronde Venen) en Karlijn Baalman 
(politie). 

lamp gelopen. In januari 2009 ont-
vingen de ondernemers de eer-
ste ster op basis van een plan van 
aanpak met maatregelen die in de 
twee jaar daarna zijn uitgevoerd. In 
2011 is de tweede ster uitgereikt. 
Ondernemers hebben onder ande-
re trainingen gevolgd over hoe om 
te gaan met winkeldiefstal of een 
overval. Daarnaast wil de stichting 

Koopcentrum Mijdrecht snel begin-
nen met invoering van het project 
‘Afrekenen met winkeldieven’, waar-
bij betrapte winkeldieven een civiel-
rechtelijke boete van 151 euro krij-
gen opgelegd. Tijdens de uitreiking 
van de derde ster zegden alle partij-
en toe zich in te zullen spannen om 
ook de vierde en de vijfde ster (het 
maximum) te behalen.

Uitkijkcentrale: De samenwerkende partijen krijgen een toelichting op het ca-
merasysteem in de uitkijkcentrale van Homan Beveiliging

Eerste Rondeveense vaatje Hollandse Nieuwe geveild
’Haringhappen’ levert 6000 euro op 
voor Johannes Hospitium

Het eerste vaatje haring ging tien keer onder de hamer. De veilingmeester Pe-
ter Forsthövel staat hier met de winnaars van de veiling en de heer Jan van 
Schie van Stichting Johannes Hospitium en het team van haringleverancier 
Smit Volendammer Visdelicatessen.

Mijdrecht/Wilnis - De traditione-
le Haringparty, die dit jaar voor de 
dertiende achtereenvolgende keer 
in Mijdrecht werd gehouden, heeft 
6000 euro opgebracht voor het goe-
de doel. Het bedrag is bestemd voor 
de lokale Stichting Johannes Hos-
pitium De Ronde Venen. Na afl oop 
nam Jan van Schie van de stichting 
de cheque in ontvangst. 
Vele liefhebbers van de Hollandse 
Nieuwe kwamen donderdag 19 ju-
ni jl. naar het Raadhuisplein om de 
maatjes van Smit Volendammer Vis-
delicatessen (Adelhof) te proeven. 

Ondersteund door de jazzy Adria-
na Kegley (In2jazz) was het een zeer 
geanimeerde bijeenkomst. 
De opbrengst van de haringproeve-
rij werd door de organiserende Li-
onsclub Mijdrecht-Wilnis ter be-
schikking gesteld aan het goede 
doel. Dit jaar was dat de Stichting 
Johannes Hospitium De Ronde Ve-
nen in Wilnis (www.johanneshospi-
tium.nl)

Tien keer onder de hamer
De opbrengst voor het goede doel 
wordt vooral bereikt door het vei-

len van het eerste vaatje Ronde-
veense haring en dit gebeurde on-
der de enthousiasmerende leiding 
van veilingmeester Peter Forsthö-
vel, die het vaatje maar liefst tien 
(!!) keer achtereen onder de hamer 
wist te brengen. Het eerste hoogste 
bod ging naar de heer Chris Snij-
der (namens Ronde Venen Fonds). 
Het tweede hoogste bod ging naar 
de heer Bram Rosendaal. De reeks 
van winnaars ging verder met de 
heer R. Meijer (Rabobank), de heer 
T.Kool (Golfpark Wilnis), de heer 
N.Karthaus (Strix lease), de heer H. 

van der Laan Sr (H.W. van der Laan 
Architecten buro), de heer P. Ho-
man (Homan Beheer), de heer H. 
van der Laam Jr. (nogmaals Van der 
Laan Architecten buro). de heer K. 

Vernooij (deciBel hoortoestellen), 
en tenslotte de heer Ton Kool (Am-
stelkring). Meer informatie van ‘Li-
ons Mijdrecht Wilnis’ is te vinden op 
Facebook.

Bezichtiging en torenbeklimming
Vinkeveen - In de maanden juli en 
augustus wordt de H. Hart kerk in 
Vinkeveen weer opengesteld voor 
het publiek. Deze prachtige kerk uit 
1883 staat momenteel in de stei-
gers. Na de restauratie van de pas-
torie in 2010 en de kerktoren in 
2013 wordt nu het kerkgebouw on-
derworpen aan een alles omvatten-
de restauratie, zowel van buiten als 
binnen in de kerk. Deze moet me-
dio 2015 afgerond zijn. Hoewel door 
de aanwezige steigers de rondlei-
ding beperkt is blijft het toch in-
drukwekkend om een gedeelte van 
de werkzaamheden te zien. Op za-
terdag kunnen onder begeleiding 
de vorderingen van deze restaura-
tie worden getoond. Tevens is er ge-
legenheid om tegen een kleine ver-
goeding, en onder begeleiding van 
ervaren gidsen, de prachtige geres-

taureerde toren te beklimmen. Deze 
gaat tot aan de omloop bij het uur-
werk en men kan daar genieten van 
het verre uitzicht over De Ronde Ve-
nen en, bij helder weer, tot aan Am-
sterdam en Utrecht. Voordat de om-
loop is bereikt, na 186 treden, is de 
eerste halte het vroegere zangkoor 
waar nu een kleine kerkmuseum is 
gevestigd en het prachtig gerestau-
reerde raam voor een schitterende 
lichtinval zorgt. Na enkele zolders, 
en een mogelijkheid om even uit 
te rusten, worden via de galmgaten 
de vier imposante klokken bereikt. 
Na even doorzetten is het eindpunt, 
de spits, in zicht en kan de omloop 
worden betreden. De openingstij-
den in juli en augustus zijn: woens-
dag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 
uur. De toegang van de kerk is gra-
tis.

UITNODIGING
VOOR ZZP’ERS

in de bouw-/
installatiebranche

 

In ons bedrijvencomplex
hebben wij ruimte voor ZZP’ers.

Wij bieden u die facilteiten,
die u nodig heeft om datgene 
te doen waar u goed in bent.

Op dinsdag 1 juli a.s.
houden wij een 

informatiebijeenkomst 
voor geïnteresseerde

ZZP-ers om 20.00 uur in de 
veilingzaal van The Beach,

Oosteinderweg 247a, Aalsmeer.

Tijdens deze bijeenkomst
willen wij u uitleggen wat wij 

voor u kunnen betekenen
 op het gebied van:

werkruimte, magazijn, 
administratie, service,
computer, bestellen,

ontvangst goederen, receptie, 
telefoonaanname, etc.

Wij kunnen er voor zorgen dat u 
nog een privéleven overhoudt.

Meldt u aan bij Teun Treur:
0297-385285 of 06-20018654.

ZZP  | Bouw- en 
Installatiecentrum

Kramer Aalsmeer BV.
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In het zonnetje gezet
Vinkeveen - Revaliderende en ver-
blijfsbewoners van Careyn Maria-
oord zijn zaterdag in het zonnetje 
gezet door de Orde van St. Lazerus. 
Onder de parasols in een prachtig 
aangeklede hal konden ze genieten 
van thee of koffie met zelfgemaakte 
taarten, cakes, chocola. Ook waren 
er hapjes en verse sappen in over-
vloed. Ter vermaak  was er een goo-
chelaar die iedereen in verwarring 
wist te brengen. Hij toverde duiven 
uit een doek die op het laatst veran-
derden in een konijn, had een buik-
sprekende aap mee en veel leuke 
kaart-, sjaals trucs. Daarnaast was 
er live muziek aanwezig van een 
Helena Basilova die op de piano 
speelde. ‘Dit zouden ze wat mij be-
treft veel vaker mogen doen”; aldus 
een bewoonster. De orde van St. La-

zarus is een ridder orde die al be-
staat sinds de 12e eeuw. De naam 
van de orde is in de 20e eeuw vast-
gesteld als de militaire en hospitaal 
orde. Dit laatste doelt op de plicht 
om liefdadigheid en hulp te bieden 
aan degenen die dit nodig hebben. 
Evenals eind vorig jaar hebben ze dit 
jaar Careyn Maria-oord verkozen tot 
het goede doel. Ieder lid van de orde 
zette zich deze middag in om ieder-
een een fijne middag te bezorgen. 
Initiatiefneemster van deze middag 
Jeanne le Cavalier na afloop: “ik ben 
wederom geraakt en dankbaar, het 
zal zeker niet de laatste keer zijn dat 
ik hier binnenloop”. Het was een ge-
slaagde middag en de Orde van St. 
Lazarus verraste aan het einde van 
de middag een ieder met een mooie 
plant.

Naschoolse activiteit ik denk me sterk 
feestelijk afgesloten
De Ronde Venen - Ook de twee-
de periode naschoolse activitei-
ten van dit seizoen, georganiseerd 
door Stichting Samen Sterk voor 
Kinderen is een succes geweest. In 
Mijdrecht, Wilnis en De Hoef heb-
ben veel kinderen gebruik gemaakt 
van het aanbod.
Deze weken worden de laatste ac-
tiviteiten afgerond. Zo ook de na-
schoolse activiteit ik denk me sterk. 
Tijdens de diploma uitreiking pre-
senteerden de kinderen aan de uit-
genodigde gasten, wat zij tijdens 
de cursus hebben geleerd over 
de kracht van gedachten. Ouders, 

broertjes en zusjes luisterden aan-
dachtig en deden enthousiast mee 
tijdens de quiz die de kinderen in 
elkaar hadden gezet. Als je positief 
denkt voel je je prettiger en sterker 
en durf je meer. Je kunt ook den-
ken vanuit je hart, dan houd je van 
jezelf en kan je gemakkelijker om-
gaan met een ander. De kinde-
ren hebben zes weken lang met el-
kaar gekletst, spelletjes gedaan, ge-
tekend en toneel gespeeld en na-
tuurlijk het spel ik denk me sterk 
gespeeld. Thuis konden zij werken 
uit een werkboekje en alle tips nog 
eens terug lezen.

Natuurlijk werd de activiteit ook ge-
evalueerd. De kinderen gaven aan 
dat zij de bijeenkomsten heel ge-
zellig hebben gevonden. Ze hebben 
vooral geleerd wat helpende ge-
dachten zijn en dat je zelfs in kleu-
ren kunt denken. Het was ook fijn 
om te leren hoe je eigen negatie-
ve gedachten, die niet helpend zijn, 
kunt veranderen in helpende ge-
dachten.
Als aandenken ontvingen alle kin-
deren, naast het diploma, ook een 
spel ik denk me sterk om thuis nog 
eens te spelen met vriendjes of 
vriendinnetjes en het eigen gezin.

Nieuw schilderseizoen bij 
Atelier De Kromme
De Ronde Venen - Begin septem-
ber gaat het nieuwe schilder- en te-
kenseizoen bij Atelier De Kromme 
Mijdrecht (AKM) weer van start. Bij 
AKM leert iedereen - van jong tot 
oud - tekenen en schilderen onder 
deskundige begeleiding. Het nieu-
we cursusprogramma voor jeugd en 
volwassenen is nu al bekend, dus 
schrijf je in! Het komend seizoen 
biedt het AKM weer een uitgebreid 
cursusprogramma aan. Op vrijwel 
elk dagdeel kun je bij ons komen te-
kenen of schilderen. Op woensdag- 
en vrijdagmiddag zijn er cursussen 
voor de jeugd en op bijna alle ande-
re dagdelen voor volwassenen. 

Beginnerscursus volwassenen
Op maandagmiddag - en bij vol-
doende belangstelling ook op vrij-
dagmorgen - zal er weer een begin-
nerscursus starten. Mensen die be-
ginnen en zich bij onze vereniging 
melden zijn vaak onzeker. Maar dat 
is helemaal niet nodig. Ons motto is: 
plezier en de motivatie om te leren 
tekenen en schilderen zijn de basis. 
In drie blokken word je de basisbe-
ginselen bijgebracht van tekenen en 
schilderen met verschillende mate-
rialen. Het blijkt dat veel mensen 
dan al verrassende resultaten boe-
ken, waarna ze voldoende zelfver-
trouwen hebben gekregen om door 
te stromen naar een van de ande-
re groepen

Modelavond
Op dinsdagavond is er een specia-
le modelavond, waarbij er zes van 
de tien keer getekend of geschil-
derd kan worden naar ongekleed 

model. Tijdens deze avonden is er 
geen docent, maar de gevorderde 
leden ondersteunen de beginnen-
de cursisten met tips en aanwijzin-
gen. Ook op andere dagdelen is er 
ruimte voor volwassenen om zich in 
te schrijven.

Jeugd
Kinderen kunnen vanaf 8 jaar lid 
worden van het atelier. De cursus-
sen zijn ingedeeld naar leeftijd. Op 
woensdagmiddag zijn de lessen 
voor kinderen van de basisschool, 
op vrijdagmiddag voor leerlingen 
die op de middelbare school zit-
ten. Zo zitten ze altijd in een cursus-
groep met leeftijdsgenoten. Omdat 
de jeugdleden individuele begelei-
ding en opdrachten krijgen, maakt 
het niveau bij aanvang niet uit. Bij 
het AKM leren kinderen welke cre-
atieve talenten ze hebben en hoe ze 
die verder kunt ontwikkelen. De do-
centen helpen ze daarbij door leuke, 
spannende en uitdagende opdrach-
ten te geven. Er is op dit moment 
ruim voldoende plaats voor nieu-
we jeugdleden. Nieuw dit jaar is de 
strippenkaart. Hiermee kun je één, 
drie of vijf lessen volgen. Deze kaart 
is een heel cursusjaar geldig. Ook 
leuk om iemand cadeau te doen. 
Wil je meer informatie, kijk dan op 
www.atelierdekrommemijdrecht.nl 
of neem even contact op met Ma-
rianne van Eck, e-mail leden@ 
atelierdekrommemijdrecht.nl 

Renovatie woonwagencentrum Molenland stagneert

Een familie weigert vooralsnog om
mee te werken
Vervolg van de voorpagina.

Omdat de afgelopen jaren nauwe-
lijks onderhoud is gepleegd, is met 
de werkzaamheden een bedrag ge-
moeid van negen ton. In dat be-
drag zit ook het herstel van de scha-
de waartoe de gemeente door de 
rechter is verplicht. Als de renova-
tie is afgerond, worden de stand-
plaatsen tegen betaling overgedra-
gen aan woningcorporatie Groen-

West en aan een van de families die 
daar nu woont. Zij zorgen zelf voor 
de renovatie van het deel van het 
woonwagencentrum waar zij wonen 
en betalen dit ook zelf. Na de over-
dracht heeft de gemeente geen be-
moeienis meer met het centrum en 
dienen GroenWest en de bewoners 
het zelf te onderhouden. De levert 
een jaarlijkse besparing op van 27 
duizend euro. 
Tijdens de behandeling van het 

voorstel in de gemeenteraad is af-
gesproken dat pas met renovatie 
wordt begonnen als álle bewoners 
instemmen met de afspraken die 
omtrent de renovatie zijn gemaakt. 
Drie bewoners (een familie) weige-
ren dit te doen. De gemeente en de-
ze familie hebben al langere tijd een 
juridisch geschil over de aanspra-
kelijkheid van de schade als gevolg 
van brand op de woonwagenstand-
plaats. Het afgelopen half jaar is een 

zorgvuldig proces doorlopen om de 
familie te bewegen de afspraken te 
ondertekenen. Dat is helaas niet ge-
lukt. Omdat de drie bewoners wei-
geren te tekenen, kan niet met het 
werk worden begonnen. Het col-
lege heeft daarom besloten te on-
derzoeken welke juridische stappen 
mogelijk zijn om het plan toch uit te 
kunnen voeren. Wat het college be-
treft wijzigt de noodzaak van reno-
vatie niet door dit onderzoek.

Scouts verdienen met klussen een 
slaapplek bij Fort Amstelhoek
Amstelhoek - ‘Voor wat, hoort wat’, 
zo weten ook de scouts van de Jan 
van Speyk uit Mijdrecht. Om in sep-
tember met de hele groep op het 
fortterrein in Amstelhoek te mogen 
logeren, werd zondag alvast de han-
den uit de mouwen gestoken. Een 
aantal jeugdleden met hun ouders 
en vrijwilligers van de scouting-
groep hebben zo’n twintig kubie-
ke meter zand weg geschept uit de 

bunker en weggebracht door een 
smalle gang. Volgens de vrijwilligers 
van het fort – die erg blij waren met 
de hulp - was er best een kans op 
het vinden van gebruiksvoorwerpen.
Een kanon zat er niet onder het 
zand, maar er werd wel een massief 
stalen mitrailleur steun gevonden. 
De scouts hebben niet alleen zwaar 
werk verricht, maar ook gehol-
pen met het onkruid wieden en het 

Vlaaierie wordt tapas afhaalpunt

Uithoorn - Liefhebbers van tap-
as kunnen vanaf vrijdag 11 juli aan-
staande bij Lunchroom/restaurant 
Het Theehuis in winkelcentrum Am-
stelplein nog meer hun hart opha-
len. De afdeling vlaaien verdwijnt 
en de ruimte wordt ingericht als af-
haalpunt voor allerlei soorten tapas. 
Om lekker thuis op te eten. “We zit-
ten nu al weer zeven jaar met onze 
lunchroom op deze plaats. In die tijd 
zien we de smaak en de wensen van 

onze klant veranderen. Er is boven-
dien steeds minder vraag naar vlaai-
en, terwijl onze tapas erg gewild is. 
Daar komt bij dat er ook belangstel-
ling is voor andere specifieke ge-
rechtjes van landen rond de Mid-
dellandse Zee, bijvoorbeeld uit Ita-
lië en Griekenland. Daar willen we 
ons de komende tijd op richten en 
ons assortiment uitbreiden met tap-
as en andere lekkere hapjes van ho-
ge kwaliteit,” laat eigenaar Mark 

Schoorl van het Theehuis weten. 
“Zo is het idee ontstaan om de hoek 
waar nu vlaaien worden verkocht te 
gaan inrichten voor het afhalen van 
mediterrane culinaire specialiteiten. 
Het idee is ons in een opgaande lijn 
te presenteren als ‘mediterrane trai-
teur’. We beperken dat niet alleen 
tot het Spaanse assortiment, maar 
willen ook verder kijken, waarbij 
we naast de Italiaanse en Griekse, 
misschien ook wel Turkse en Ma-

rokkaanse hapjes en lekkernijen in 
het assortiment willen opnemen. Je 
kunt het tenslotte zo breed maken 
als je wilt. Het duurt natuurlijk nog 
wel even voordat we alles van het 
mediterrane in huis hebben, maar 
op vrijdag 11 juli starten we ermee. 
Voor alle duidelijkheid, we blijven 
ook gewoon lunchroom en restau-
rant zoals dat nu ook is. Daar veran-
dert niets aan. Hooguit gaan we de 
menukaart aanpassen met een aan-
tal nieuwe dingen.” Aldus Mark.

Spaarkaarten inleveren
In het weekend van 11 juli zijn er 
smakelijke openingsaanbiedingen. 
Op zaterdag 5 juli is het de laatste 
dag dat liefhebbers bij het Theehuis 
vlaaien kunnen kopen. Het is te-
vens voor het laatst dat Iedereen die 
nog spaarkaarten van het Theehuis 
heeft, deze kan verzilveren, of ze nu 
vol zijn of niet. Het maakt niet uit; 
u mag ze gewoon komen inleveren 
en er wordt volgens Mark Schoorl 
niet kinderachtig over gedaan! Na 
die dag echter zijn ze waardeloos 
geworden! U hoeft echter niet te 
wachten tot 5 juli, want voor die da-
tum mag u ze natuurlijk ook aan-
bieden. Mark Schoorl met zijn team 
van enthousiaste medewerk(st)ers 
zien de veranderingen met vertrou-
wen tegemoet. Ook al omdat er veel 
belangstelling is voor koude en war-
me tapas. Met een uitbreiding van 
het assortiment verwacht men dan 
ook een toenemend aantal klanten 
voor het aanbod aan mediterrane 
culinaire specialiteiten. Aan de ei-
genaar en zijn team zal het niet lig-
gen. Ze gaan er iets moois en sma-
kelijks van maken, zo wordt gesteld.

schoonmaken van de mitrailleur op-
stelplaats. Dat leverde nog eens 150 
emmers puin op.
Na een dag hard zwoegen is de te-
genprestatie geleverd. In septem-
ber is het dan zover: de scouts mo-
gen overnachten bij het Fort in Uit-
hoorn, in de volksmond vaak Fort 
bij Amstelhoek genoemd. Scouting 
Jan van Speyk kijkt erg uit naar het 
groepsweekend.



Regio - Zo’n drie weken gele-
den vond er op het fietspad nabij 
de fietsbrug over de N201 aan de 
Noorddammerweg een vervelend 
incident plaats. Een jogger overleed 
er door hartfalen. Of de persoon ge-
red had kunnen worden door snel 
ingrijpen zal niet meer achterhaald 
kunnen worden. Feit was wel dat 
vanwege een ‘op slot gezet’ afslui-
tend fietspaaltje bij de op-/afrit van 
het fietspad aan de Randweg hulp-
diensten niet het fietspad op kon-
den rijden en hulpverleners dus on-
geveer 50 meter moesten lopen met 
hun spullen om de jogger te re-
animeren. Dat had helaas geen zin 
meer bleek later, maar dat terzijde. 
Nadien laaide de discussie op om 
de rode fietspaaltjes te verwijde-
ren op bepaalde plaatsen, juist om 
hulpdiensten de kans te geven ook 
via een fietspad de plaats van de 
calamiteit te kunnen bereiken. Met 
name daar zouden de paaltjes kun-
nen worden verwijderd als ze geen 
bijdrage leveren aan de veiligheid 
van fietsers.
Daarbij van uitgaande dat geen en-
kele (fatsoenlijke) automobilist het 
in zijn hoofd zal halen van een fiets-
pad gebruik te maken om zijn weg 
te vervolgen. Maar zie, er zijn ken-
nelijk toch altijd lieden die de ver-
keersregels en alle normen van fat-
soen aan hun laars lappen en dat 
toch proberen. Zoals bij de fietsbrug 
op de Noordammerweg. Daar is aan 
de Amslveense kant bij de brug het 
fietspaaltje kortgeleden verwijderd. 
Fietsers constateerden afgelopen 
zaterdag dat getracht is met au-
to’s toch gebruik te maken van de 
brug want er waren duidelijk ban-
densporen te zien in de berm naast 
het fietspad waar auto’s omgekeerd 
waren toen ze zagen dat het fiets-
paaltje aan de Uithoornse kant er 
nog stond... Je moet het lef maar 
hebben...

Afsluiten verstandig?
Overigens is er een landelijke ten-
dens om (overbodige) fietspaaltje te 
verwijderen. Ze zijn de oorzaak van 

veel ongelukken omdat ze vaak over 
het hoofd worden gezien en op de 
onmogelijkste plaatsen zijn neerge-
zet. Vaak uitgerust met een slot zo-
dat ze niet verwijderd kunnen wor-
den; maar soms kunnen ze wel wor-
den omgeklapt! In geval zij de door-
gang van hulpdiensten belemme-
ren om snel ter plaatse te zijn, is het 
middel vaak erger dan de kwaal. Dat 
is dus gebleken bij de jogger. Op-
merkzame inwoners kwamen een 
dag later met de mededeling dat de 
rode fietspaaltjes verwijderd waren. 
Dit in eerste aanleg tot teleurstelling 
van de Fietsersbond, die heel lang 
met de gemeente in overleg is ge-
weest om afsluitende fietspaaltjes 
op de toe- en afritten van sommige 
fietspaden te krijgen. Veiliger voor 
de fietsers, zo wordt gesteld... Maar 
als die op het fietspad een ongeval 
krijgen of een lichamelijk ongemak? 
Dan kunnen hulpdiensten die men-
sen ook niet bereiken. Het gaat dus 
niet alleen om joggers of wande-
laars die ook van zo’n fietspad ge-
bruik maken. Tja, dat wordt dus een 
patstelling: is het wel verstandig af-
sluitende fietspaaltjes te plaatsen? 
Iets wat bij een fietser de veiligheid 
moet garanderen, kan bij een an-
der (niet fietser) fataal zijn. Wat is 
de voorkeur?

‘Klappaaltjes’
“Burgermeester Oudshoorn had in 
de uitzending van Hart van Neder-
land op vrijdag 7 juni niet gezegd 
dat de paaltjes zouden worden ver-
wijderd,” laat Wim van Ham ons we-
ten. Hij is vrijwilliger bij de Fietsers-
bond en had afgelopen week con-
tact met een verkeerskundig advi-
seur bij de gemeente Uithoorn. “Die 
vertelde mij dat de paaltjes voorlo-
pig wegblijven. Er loopt bovendien 
een onderzoek naar aanleiding van 
het incident bij de fietsbrug. Verder 
maakt de gemeente momenteel een 
inventarisatie van bestaande afslui-
tende fietspaaltjes. Na de inventari-
satie wordt ook de Fietsersbond uit-
genodigd om deze lijst mee na te lo-
pen. Het landelijk beleid is om waar 

mogelijk de paaltjes weg te halen. 
Het is bekend dat ook de Fietsers-
bond dit beleid ondersteunt. Echter 
op bepaalde plekken blijken paaltjes 
toch noodzakelijk (bijvoorbeeld bij 
de opritten van de fietsbrug! Red). 
Ik heb uitgesproken dat ik het initi-
atief van deze ambtenaar om direct 
contact met mij op te nemen waar-
deer en dat ik graag bij overlegmo-
gelijkheden tussen de gemeente en 
de Fietsersbond aanwezig wil zijn,” 
licht Van Ham toe.
Volgens de gemeente staan de 
paaltjes er gewoon weer, maar zon-
der slot. Bij een flinke tik klapt het 
paaltje om en ligt het horizontaal op 
de grond, waarna het weer recht-
op gezet kan worden. Onze redac-
tie was woensdag 18 juni ter plaat-
se om een foto te maken en om al 
doende het paaltje omver te du-
wen. Dat was geen succes, maar 
misschien is er te weinig kracht ge-
bruikt. Als dat allemaal wel lukt wat 
heeft zo’n paaltje dan nog voor zin 
en kost plaatsen en onderhoud er-
van alleen maar geld. Kan je het er 
net zo goed niet neerzetten. Of is 
het alleen maar voor de vorm en als 
waarschuwing dat voertuigen bre-
der dan een fiets geen gebruik van 
het fietspad mogen maken?

Als het fietspad bij de Randweg op 
korte termijn is omgelegd – waar nu 
aan wordt gewerkt - ontstaat een 
andere situatie. Dan sluit het aan 
de Uithoornse kant glooiend en met 
meer overzicht aan op de Randweg. 
Immers het fietspaaltje was voor-
namelijk bedoeld om van de hel-
ling afkomende fietsers te dwin-
gen hun snelheid te verminderen 
alvorens de Randweg op te draai-
en. De gemeente Amstelveen had 
het aan haar kant van de Noord-
dammerweg bij de toegang naar de 
brug eveneens geplaatst. Toen ook 
met een slot erop! Nu het weg is lij-
ken (sommige) automobilisten het 
fietspad ook aantrekkelijk te vinden. 
Blijft dus de vraag: wat is wijsheid 
in het al dan niet plaatsen van fiets-
paaltjes?

ACTIVITEITENOVERZICHT JULI 2014
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagi-
na. Om die reden kunt u ook voor een actueel over-
zicht kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen 
naar: 0297-230280. Voor onderstaande activiteiten 
kunt zich aanmelding via het Klant Contact Centrum 
0297-760260 op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur 
tenzij anders vermeld.

Eetcafé het Pruttelpotje
Start weer na de zomer. Aanmelden: 06-12888962 / 
hetpruttelpotje@gmail.com. 

Rollatorspreekuur
Begint weer op 11 september van 10.00-11.00 uur in 
de buurtkamer Mijdrecht. Van te voren opgeven is 
niet nodig.

Brunch in de Kweektuin
Eerstvolgende brunch is in oktober. Datum wordt te 
zijner tijd in de media bekend gemaakt.

Cinema Plus
Start weer in augustus. Elke 3e do. van de maand. 
Prijs: 7 euro. aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 
Vooraf opgeven is niet nodig.

Eetgroep
Start weer 12 september Buurtkamer Wilnis, Pieter 
Joostenlaan 24, Wilnis. 

Alzheimer Café Vinkeveen
Start weer na de zomer. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, tel. 
0297-230280. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Alzheimer Café Abcoude 
Wo. 23 juli van 14.00-15.30 uur bij Tympaan-de Baat 
Dorpszicht 22 te Abcoude. Zowel muziek als bewe-
gen blijken een hele positieve uitwerking te hebben 
op mensen met dementie, in welk stadium dan ook. 
In een interview met een professional wordt dit the-
ma deze middag verder uitgediept. Dorpszicht 22, 
Abcoude van 14.00-15.30 uur. Toegang is gratis. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het 
Steunpunt Mantelzorg, tel. 0297-230280. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Start weer na de zomer. Om in te kunnen schatten 
hoeveel mensen er komen, wordt het op prijs gesteld 
als u zich vooraf even aanmeldt bij het Klanten Con-
tact Centrum via tel. nr. 0297-760 260.

Repair Café Mijdrecht
Op do. 10 en 24 juli het Repair Café open om samen 
te repareren! Het Repair Café is open van 14.00-16.00 
uur in de Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstr. 5, 
tel. 0297-288466 (tijdens openingstijden). Een gratis 
kop thee of koffie staat voor u klaar!

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures 
in uw buurt!
- Horeca vrijwilliger voor het restaurant voor Ca-

reyn Maria-Oord te Vinkeveen voor doordeweek-
se middagen of zaterdagmiddag (vac. nr. 11269)

- Vrijwilliger om te helpen bij de warme maal-
tijd (Careyn VinkenOord)(vac. nr. 11129)

- Begeleider huiswerkcafé: Jongeren begeleiden 
bij hun huiswerk. Samen een planning maken en 
deze bewaken. Beantwoorden van vragen. (vac. 
nr. 11034)

Tijdelijk Vrijwilligerswerk:
- Verkeersregelaars bij wandelevenementen. 

Tijdens dorpsevenementen verkeer regelen in Ab-
coude en omstreken. (vac. nr. 11227)

- Vrijwilligers voor het Bouwdorp voor kinderen 
in augustus 2014. (vac. nr. 11180)

- In juli en september worden de natuurgebieden 
van Stichting De Bovenlanden in De Ronde Venen 
gemaaid. Meestal zijn de vrijwilligers actief tus-
sen 9.00-13.00 uur, maar het mag desgewenst ook 
langer. (vac. nr. 10138)

Voor een nog veel groter vacatureaanbod, ook voor 
vacatures in Uithoorn, kunt u terecht op onze websi-
te: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u over-
leg over de vacatures en/of uw mogelijkheden? Neem 
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280. Zoekt uw or-
ganisatie ook vrijwilligers? Neem dan vooral contact 
op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Buurtkamers De Ronde Venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 

(55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, info & 

activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu 5 euro / 7 euro opga-

ve op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Coördinator Annie van Gelder, dins-
dag/donderdag tel. 06-17970016, mail: a.vangelder@
stdb.nl

Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke di. en do. 10.00-12.00 uur
Eettafels: di. en do. 12:00-13:15 uur (5 euro)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur 
(8,50 euro met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke di. en do. 10.00-12.00 uur
Eettafels: di. en do. 12.00-13.15 uur (5 euro)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) 
tel. 06-57125450
Elke di. 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (5 euro)

Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
Dinsdag/donderdag tel. 06-17970016 
Mail: a.vangelder@stdb.nl

Kerkvaart 2  Mijdrecht  •  Tel. 0297-230280
info@stdb.nl  •  www.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op de-
ze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

PLUSBUS 
PROGRAMMAOVERZICHT JULI 2014

DATUM ACTIVITEIT OPHALEN V/A KOSTEN
woensdag 2 juli Boerenlunch De Sfeerstal Nieuwveen 11.00 uur 9,-
donderdag 3 juli Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur 3,-
maandag 7 juli Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur 3,-
dinsdag 8 juli Vislunch Kop van de Haven IJmuiden 09.00 uur 21,-
woensdag 9 juli Maximapark Utrecht 12.30 uur 12,-
donderdag 10 juli Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur 3,-
vrijdag 11 juli Stranduitje Kijkduin 09.00 uur 25,-
maandag 14 juli Artis Amsterdam 09.00 uur 17,-
dinsdag 15 juli PlusBus Diner s’ Anders Vinkeveen 17.00 uur 3,-
woensdag 16 juli Weekmarkt Uithoorn 13.00 uur 5,-
donderdag 17 juli Boodschappen Mijdrecht 09.00 uur 3,-
vrijdag 18 juli Kaasboerderij ’t Geertje Zoeterwoude 12.30 uur 16,-
maandag 21 juli Geitenboerderij De Ridammerhoeve Amstelveen 12.30 uur 9,-
dinsdag 22 juli Thijssepark Amstelveen 12.30 uur 7,-
woensdag 23 juli PlusBus Diner De Waard Wilnis 17.00 uur 3,-
donderdag 24 juli Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur 3,-
vrijdag 25 juli Pannenkoekenboerderij De Hooiberg Leiderdorp 10.00 uur 15,-
woensdag 30 juli Oudheidkundig Museum Nieuwkoop 12.30 uur 10,-
donderdag 31 juli Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur 3,-

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen.
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden
Voor alle ritten van de PlusBus aanmelden op werkdagen 
via tel. 0297-760260 tussen 10.00-12.00 uur.

Culinaire boulevard op Surfeiland
Tweede Westeinder Culinair
Aalsmeer - Na het succes van vo-
rig jaar organiseren de Vrienden 
van Westeinder en het Westeinder 
Paviljoen met ondersteuning van 
Sylt Support op zaterdag 5 juli, op 
de laatste dag van de Westeinder 
Water Week, de tweede editie van 
Westeinder Culinair. 
Het Surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg wordt sfeervol omgetoverd 
tot een grote culinaire boulevard 
om een breed publiek kennis te la-
ten maken met wat Aalsmeer en de 
naaste omgeving te bieden heeft op 
culinair gebied. Tijdens Westeinder 
Culinair kunnen allerlei gerecht-
jes geproefd worden van topres-

taurants uit de regio. Elk restaurant 
zal in hun eigen pagodetent twee à 
drie kleine gerechtjes maken, zoge-
naamde ‘signature dishes’, waarmee 
ze laten zien wat ze in huis hebben. 
Het culinaire evenement begint om 
16.00 uur en gaat tot 23.00 uur door. 
Om 21.00 uur is er een feest met 
verschillende dj’s.

Deelnemende restaurants zijn:
Aan de Poel, Le Virage, Lute, Def & 
Stef’s kitchen, 8cht, Amstelfort, Let-
zQ (BBQ10), Ledo IJs en Westein-
der Paviljoen. De gerechtjes wor-
den betaald met ‘Westeinder Culi-
nair muntjes’, welke te koop zijn bij 

de ingang van het evenement. Like 
via Facebook de pagina Westeinder 

Culinair, zodat je op de hoogte blijft 
van de laatste ontwikkelingen.

Fietspaaltjes weg of 
blijven ze staan?

Het was weer gezellig happen in Wilnis
Wilnis - De Ondernemersvereni-
ging Wilnis mag terug kijken op een 
zeer geslaagde vierde editie van het 
haringhappen. 

Mede dankzij het mooie weer, de 
optredens van het dweilorkest van 
Viribus Unitis en Shantykoor de 
Turfschippers en niet te vergeten 
de heerlijke Hollandse Nieuwe van 
Alie’s vishandel.

Het WK voetbal weerhield de inwo-
ners van Wilnis er niet van toch even 
een Hollandse Nieuwe voorzien van 
oranje uitjes te komen happen.

Vandaag alweer een activiteit van 
de Ondernersvereniging, nu is het 
de beurt aan de Midzomerbraderie 
in Wilnis. Deze duurt tot vanavond 
negen uur.
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Vermist.
- Uithoorn, Tamerweg: Cypers gestreepte kater van 1 jaar oud. 
 Heet Champoo.

Gevonden:
- Uithoorn, Amsteldijk noord: Cyperse kater.
- Mijdrecht, Argon: Schildpad.
- Mijdrecht, Westlanderweg: Grijs-witte kat.
- Wilnis, Marktschipper: Grijs-witte kater. 
 Loopt daar met geel bandje van Dierenbescherming.

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
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Terwijl de dagen er voor nog wel eens een buitje viel, bleef het afge-
lopen zaterdag bij de negende editie van Chazz droog. De tuin van 
Boerderij Stroomzicht aan de Kromme Mijdrecht stond er prachtige 
bij! Chazz kon beginnen. Erika Spil opende het festival en benadrukte 
het belang van ontwikkelingssamenwerking en het goede doel waar-
voor Charity Jazz gehouden wordt. Na het optreden van Ginger, gaf Lils 
Macintosh een masterclass. Het publiek luisterde zeer aandachtig en 
de deelnemers waren trots op het resultaat. Door het onverwacht ver-
schijnen van de Savoydancers op de dansvloer, tijdens het bruisende 
optreden van Anke Angel,  ging iedereen los. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers en het belangeloos optreden van de musici, kunnen weer 
meer kinderen en jong volwassenen in Derde Wereldlanden een oplei-
ding krijgen. Chazz was een succes!
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Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals een 
ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. Met 
onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding en aan 
het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Afzwemmen bij Reddingsbrigade 
Vinkeveense Plassen
Mijdrecht - Bij Reddingsbriga-
de Vinkeveense Plassen zwemmen 
leerlingen van jong tot oud voor de 
reddingsopleidingen. Op woensdag-
avond 18 juni is er in het Veenwei-
debad afgezwommen, als afsluiting 
van het seizoen 2013-2014. Maar 
liefst 42 kandidaten gingen blij naar 
huis met een diploma Junior Redder, 
Zwemmend Redder of Life Saver. De 
kandidaten voor de Life Saver diplo-
ma’s hebben die avond ook een the-
orie-examen afgelegd.

Diploma
Al direct na het ABC diploma wordt 
gestart met Junior Redder, waar-
in de leerlingen zichzelf leren red-
den in noodsituaties. Via de vervolg- 
diploma’s Zwemmend Redder en 
Life Saver worden de oefeningen 
niet alleen moeilijker en de afstan-
den langer, het is dan ook tijd om 
anderen te leren redden. De vrijwil-
lige instructeurs weten op een leuke 
en uitdagende manier alle reddings-
vaardigheden aan te leren zoals ver-
voeren van een drenkeling, gebruik 
van een reddingsmiddelen en in-
schatten welke redding en welke 
middelen het beste van toepassing 
zijn per situatie.

Geslaagden
Reddingsbrigade Vinkeveense Plas-
sen feliciteert alle geslaagden en 
wenst ze succes met het volgende 
diploma. 

De geslaagden zijn:
Junior Redder 2: Pieter Aamout-
se, Lodi van Dijck, Thijs Treur, Olivia 
Vernooij en Rens van der Wilt. Juni-
or Redder 3: Darryll van Ee, Floor-
tje de Haan, Björn Joosten en Wlidi-
mir Wartanjan. Junior Redder 4: Sen-
na van Bloemendal, Tobias van den 
Bosch, Madelon Rispens, Daan Treur, 
Manuel van der Wilt en Tess Wolf. Life 
Saver 2: Maarten Bakker, Daphne Eb-
binge, Elise Ebbinge, Rob Kräwinkel, 
Sonny Oudshoorn en IrisWierdsma. 
Life Saver 3: Richard de Groot, Sem 
Kleijs, Jesse Ottens en Dennis Roest.
Zwemmend Redder 1: Noa Buur, Jac-
ky Pinkster en Suzanne Roelofsen. 
Zwemmend Redder 2: Naomi van 
Egmond, Sergio de Graaff, Jeffrey de 
Haan, Femke Jansen, Anne van der 
Linden, Marianne Mulckhuyse en 
Sanne Smit. Zwemmend Redder 4: 
Brandon van den Aardweg, Laurens 
Burger, Lars van Egmond, Anna Lou-
werse, Alyssa Timmerman en Maar-
ten van Venrooij.

Col’inkidz kinderdisco 
Regio - Op vrijdag 27 juni a.s., is 
er weer een Col’inKidz Kinderdis-
co bij Dans en Partycentrum Colijn. 
Het is dan een rustdag voor het WK 
voetbal dus een mooie gelegenheid 
voor alle jongens en meisjes om zich 
weer even lekker uit te leven! Na-
tuurlijk wel met een oranje tintje! 
Het zou leuk zijn wanneer de kin-
deren zich als oranjesupporter mel-
den bij de entree! Dit leuke evene-
ment start om 19.00 uur en duurt tot 
21.30 uur. Natuurlijk is DJ Edwin Ko-

nijn weer van de partij en worden de 
kinderen op een leuke manier bezig 
gehouden, kunnen ze weer swingen 
op de nieuwste muziek worden er 
weer spelletjes gedaan en natuurlijk 
ook schuifelen! De disco is toegan-
kelijk voor kids tussen de 8 en 12 
jaar. Kaartjes kosten 4 euro en zijn 
verkrijgbaar bij Kantoorboekhan-
del Ten Hoope op het Zijdelwaard 
in Uithoorn en natuurlijk bij Colijn. 
Meer informatie bij: www.dansen-
partycentrumcolijn.nl 

Uitslagen ANBO Soos
Mijdrecht - Op woensdag 18 juni 
werden de resultaten van de ANBO 
soos bekend gemaakt. 
Iedere woensdagmiddag komen bij-
na 100 ANBO leden bij elkaar in 
de Meijert om hun hersens te laten 
kraken! Op een (vriendelijke) com-
petitieve manier kunnen bezoekers 
kiezen uit klaverjassen of bridge, 
rummikub, biljarten of sjoelen. Tot 
nu toe heeft geen enkele dame zich 
gewaagd om deel te namen aan het 
biljarten – maar misschien gaat dit 
in de toekomst nog wel eens gebeu-
ren! Zestien heren hebben een sei-
zoen lang hun best gedaan op de 
twee biljarttafels.  Thomas Meijer 
werd met liefst 30 punten kampioen. 
De tweede plaats was voor  Harry 
Breewel die het ook heel goed deed 
maar toch 9 punten achterbleef bij 
de kampioen, hij haalde een totaal 
score van 21 punten. Bij de circa 50 
klaverjassers was het een zege voor 
de dames.  Henny Wagenaar heeft 
iets met kaartspellen want ze kan 
behalve behoorlijk bridgen ook heel 
behoorlijk klaverjassen, zij werd eer-
ste! De tweede plaats ging naar Wil 

Braamskamp die blij verrast bleek te 
zijn met haar behaalde resultaat.
Twee weken geleden haalden alle 
bridge paren een haast ongekende 
lage score, allemaal onder de 48%. 
Soms zijn er spellen waar zelfs de 
meest ervaren bridgers de weg een 
beetje kwijt zijn! Toch bleef de rang-
orde hetzelfde. Eerste werden Greet 
Kennedy en  Gerard van de Meer. 
Tweede werden de kampioenen van 
2013  Dien Angenent en haar part-
ner  Frank Brugmans. Alle kampi-
oenen hebben een bos bloemen of 
fles wijn ontvangen plus natuurlijk 
de bekende Soos bekers. De rum-
mikub- en sjoeldames hebben als 
dank voor hun gezellige aanwezig-
heid een doosje bonbons gekregen. 
De ANBO De Ronde Venen ver-
zorgt ieder woensdagmiddag van-
af 13.30 uur een soos in de Meijert 
te Mijdrecht. Alle ANBO leden zijn 
welkom. Als u geen ANBO lid bent 
maar graag wilt weten wat de AN-
BO allemaal doet voor 55-plussers 
bent u van harte welkom. Graag 
aanmelden bij mevrouw Jenny Ton-
ge, tel. 775802.

Dagje uit ouderen De Hoef
De Hoef - Een bus vol ouderen uit 
De Hoef ging de afgelopen week op 
weg naar de Veluwe. 

In de Harskamp kwam na de koffie 
de boswachter in de bus. Hij wees 
de weg over mooie wegen en pa-
den.  Op een leuke manier vertel-
de hij allerlei wetenswaardigheden 
over de natuur en het landschap. 
Met een welverdiend applaus nam 
het gezelschap weer afscheid van 
hem. Na de lunch werd het tijd om 

de benen te strekken. Dat gebeurde 
bij de prachtige zandsculpturen in 
Garderen. Heel erg  mooi om te zien. 
Een hoogtepunt was het raden van 
oude kinderliedjes die ook waren 
uitgebeeld in zand. Daar werd en-
thousiast aan meegedaan. Weer te-
rug in De Hoef, had Marcel Kentrop 
van de Strooppot weer een heer-
lijk gevarieerd buffet klaar staan. Zo 
werd een mooie en gezellige dag af-
gesloten. Alle mensen die dit moge-
lijk hebben gemaakt: hartelijk dank!

“De vorige eeuw vastgelegd 
voor de toekomst” 
Mijdrecht - De Stichting Proosdij-
er Publicaties brengt in september 
a.s. een box met drie dvd’s uit. Dvd’s 
met nooit eerder gepubliceerde film- 
en videobeelden van Mijdrecht, Vin-
keveen en Wilnis,  Amstelhoek, De 
Hoef en Waverveen. Vorig jaar ok-
tober zijn drie werkgroepen van de 
historische vereniging De Proosdij-
landen begonnen om beelden uit de 
afgelopen zestig jaar te selecteren.

Bestellen kan al
Voorinschrijving met korting is nu al 
mogelijk. U kunt de dvd-box bestel-
len voor euro 16,50 (plus eventueel 
verzendkosten van euro 3,50), later 
is de verkoopprijs euro 22,50.   Rond 
de viering van het dertigjarig jubile-
um van ‘De Proosdijlanden’  in sep-
tember volgt de daadwerkelijke uit-
gifte. U kunt bestellen door een e-
mail te sturen aan publicaties@
proosdijlanden.nl of per post uw ge-
gevens aan te leveren aan H.V. De 
Proosdijlanden, Postbus 65, 3648 
ZH Wilnis. Vermeld in uw bestelling 
uw naam, adres, postcode en woon-
plaats, telefoonnummer, mailadres, 
ibanrekeningnummer en het aantal 
dvd- boxen dat u wenst te ontvan-
gen of af te halen.

Voorbereiding door 
drie werkgroepen
In oktober 2013 zijn drie werkgroe-
pen aan de slag gegaan om daar-
toe verzamelde film- en videobeel-
den voor de dvd-producties te selec-
teren. De werkgroep voor Mijdrecht 
bestond uit  Henk Rijneveld, Henk 
Gille, Dinie en Arie van Tol, Joop 
Frankenhuizen, Harry Hoefkens en 

Ed Swaab. Voor Wilnis zijn Floor 
Groenendijk, Herman van Soest, 
Piet Grundmann, Harry Hoefkens 
en Ed Swaab in de werkgroep ac-
tief geweest. Voor Vinkeveen heb-
ben Piet Koster, Harry Hoefkens en 
Ed Swaab de selecties uit het film- 
en videomateriaal verzorgd. De di-
gitalisering is door Arie Noteboom 
(CHM Multimedia Services) ver-
richt. Ed Swaab heeft de algehe-
le regie op zich genomen. Om een 
idee te geven van wat u te zien krijgt: 
er zijn filmopnames van een twee-
tal veilingen in Vinkeveen. Daarmee 
werd geprobeerd de 50.000 gulden 
bijeen te krijgen om de landbouw-
school van de Aartsdiocesane Boe-
ren- en Tuindersbond om te bouwen 
tot een Dorpshuis. Op de eerste vei-
ling, op 22 maart 1969, was Johan 
Cruijff bereid om enige tijd als op-
merkelijk vaardige veilingmeester op 
te treden. Hij woonde  destijds aan 
de Scholeksterlaan in Vinkeveen. Op 
de beelden is Johan Cruijff  in ac-
tie te zien, samen met veilingmees-
ter Willem Klijn uit De Kwakel. Ook 
is Ria Valk zichtbaar, die de twee-
de veiling met succes ondersteun-
de. Op de dvd’s is bijvoorbeeld ook  
te zien, dat Mijdrecht een huishoud-
school had en dat de zangvereni-
ging Zang en Vriendschap  op de 
Hervormde school was aangewezen, 
omdat het Nutsgebouw werd opge-
heven. In 1985 heeft Mijdrecht het 
900 jarig bestaan gevierd. Van de 
festiviteiten zijn kleurrijke opnames 
voor de Mijdrecht-dvd geselecteerd. 
Slechts een paar voorbeelden zijn 
hierboven genoemd. Voorwaar een 
product om naar uit te kijken.

Mijdrecht - Hizi Hair heeft een 
passie. Een passie om mensen 
mooier te maken. Letterlijk en fi-
guurlijk. En dit beperkt zich niet al-
leen tot het mooier maken van klan-
ten in hun 60 kapsalons. Want Hizi 
Hair heeft naast aandacht voor haar 
klanten, ook aandacht voor de we-
reld om ons heen. Van 29 juni t/m 12 
juli voert Hizi Hair in Mijdrecht actie 

voor War Child en vragen zij al hun 
klanten in de salon € 1,- te doneren, 
die de kappersketen verdubbelt. Bij 
Hizi Hair bent u zes dagen per week 
welkom, altijd zonder afspraak, voor 
een persoonlijk advies en een kap-
sel naar wens. Meer informatie vindt 
u op www.hizihair.nl. Alle donaties 
worden door Hizi Hair volledig over-
gemaakt aan War Child.

Hizi Hair Mijdrecht komt 
in actie voor War Child
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Groene lintjes voor Fruit-
paleis en schone plassen
De Ronde Venen - Op 28 juni wor-
den in NME-centrum De Woudreus 
weer Groene Lintjes uitgereikt. Dit 
jaar koos de jury voor Cor Mastwijk 
van Vinkeveense Plassen Schoon en 
de groente- en fruitwinkel Fruitpa-
leis in Wilnis. De Groene Lintjes uit-
reiking is een initiatief van Groen-
Links-PvdA-LokaalSociaal om orga-
nisaties, bedrijven en particulieren 
die zich verdienstelijk hebben ge-
maakt op het gebied van natuurbe-
houd en duurzaamheid in De Ron-
de Venen met een prijsuitreiking in 
het zonnetje te zetten. Ook hoopt 
GroenLinks-PvdA op deze manier 
bij te dragen aan een grotere be-
kendheid in onze gemeente van 
deze activiteiten. In de categorie-
en ‘ondernemers’ en ‘personen’ wa-

ren er weer diverse nominaties, die 
laten zien dat natuurbehoud, mi-
lieu en duurzaamheid leven in on-
ze gemeente. De jury besloot dat in 
de categorie ‘personen’ vooral Cor 
Mastwijk opviel. Cor zet zich onver-
moeibaar in voor het mooi houden 
van de Vinkeveense Plassen en is de  
organisator van de schoonmaakac-
tie “Vinkeveense Plassen Schoon” 
(dit jaar op 27 september). Befaamd 
zijn ook de door hem gemaakte na-
tuurfoto’s die op zijn eigen web-
site en zijn facebookpagina te be-
wonderen zijn. Het Fruitpaleis in 
de Dorpsstraat in Wilnis, gedreven 
door broers Hammouchi, wint een 
lintje in de categorie ‘ondernemers’. 
Zij leveren al vele jaren biologische 
groente- en fruittassen van kwaliteit 

en inmiddels ook veel EKO produc-
ten. Dit gaat hand in hand met een 
trouwe clientèle die deze produc-
ten graag afneemt.  In de catego-
rie ‘organisaties’ besloot de jury om 
geen lintje uit te reiken omdat daar-
voor onvoldoende nominaties bin-
nengekomen waren om een serieu-
ze keuze te maken. Dit jaar is be-
gonnen om telkens een winnaar uit 
vorige jaren op te nemen als jury-
lid. Een uitgebreidere nieuwsbrief is 
te downloaden op www.pvdagroen-
links.com. De uitreiking van de 
groene lintjes vindt plaats op zater-
dag 28 juni om 16:00 uur door wet-
houder Erika Spil in NME-centrum 
De Woudreus in Wilnis (Pieter Joos-
tenlaan 28a). Alle geïnteresseerden 
zijn daarbij welkom.

Culinair Uithoorn aan de 
Amstel opnieuw succesvol
Uithoorn - Zaterdag 21 juni is op 
initiatief van Lions Club Uithoorn 
aan de Schans in Uithoorn voor de 
derde keer een succesvol Culinair 
Uithoorn aan de Amstel gehouden. 
Naar schatting  zevenduizend be-
zoekers hebben genoten van heer-
lijke hapjes en drankjes die door 
restauranthouders uit de regio met 
veel elan werden gepresenteerd. 
De pittoreske Schans, het mooiste 
stukje oud Uithoorn, leent zich ui-
termate goed voor deze happening. 
Het zonovergoten culinair plein met 
de prachtig gedekte tafels én op de 
achtergrond de witte pagodetenten 
van de restaurants tussen het groen 
van de bomen van de Schans, lever-
den prachtige plaatjes op.

Al tijdens de middag mocht Paul 
Venhoeven, voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het Prinses Máxi-
ma Centrum, vier cheques van 2500 
euro in ontvangst nemen van de 
hoofdsponsors van het evenement, 
de Rabobank, C1000 Visser, Hart 
aan de Amstel en Maas Autogroep.
Paul Venhoeven memoreerde in zijn 
dankwoord hoe belangrijk het is 
voor kinderen met kanker, dat er in 
Utrecht één nationaal kinderoncolo-
gisch centrum komt waarin gespe-
cialiseerde zorg, onderzoek, onder-
wijs en opleiding op het allerhoog-
ste niveau samen worden gebracht. 
En dat het centrum de ambitie heeft 
om in de toekomst meer dan 90 pro-
cent van alle kinderen met kanker 

te genezen. Hans Commissaris, van 
Lions Club Uithoorn, kon de heer 
Venhoeven toen al toezeggen dat 
het niet bij deze eerste 10.000 eu-
ro van de hoofdsponsors zou blij-
ven, maar dat het uiteindelijke be-
drag verhoogd wordt met een deel 
van de omzet van de restaurateurs 
die aan Culinair Uithoorn hebben 
deelgenomen.
Ook legde hij nog eens de nadruk 
op hoe belangrijk de inbreng is van 
sponsoren en vrijwilligers, in het bij-
zonder de scholieren en de Stich-
ting Jongeren Uithoorn. Zonder al 
die helpende handen is het onmo-
gelijk om zo’n fantastisch evene-
ment als Culinair Uithoorn aan de 
Amstel te organiseren. 

Taptoe Mijdrecht weer buitengewoon
Mijdrecht - Op 21 juni vond onder 
ideale weeromstandigheden voor 
de 29ste keer de Taptoe Mijdrecht 
plaats. Organisator VIOS verraste 
het talrijke publiek op het Raadhuis-
plein met een aantrekkelijk en ge-
varieerd programma. Om half twee 
bracht dweilorkest Dorst met zijn 
nieuwe repertoire en malle fratsen 
het publiek lekker in de stemming 
voor het hoofdprogramma. Ook de 
promotiestand werd druk bezocht. 
Dit leverde VIOS een aantal nieu-
we donateurs op en mensen die VI-
OS gaan steunen via de Sinaasap-
pelman. Ook hebben zich een aan-
tal potentiële nieuwe leden gemeld.
Het hoofdprogramma begon met 
een door Dorst en de Show- & Mar-
chingband VIOS gezamenlijk ten 
gehore gebrachte openingstune. 
Henk van Vliet voor 25 jaar en Ab 
Nederhof voor 40 jaar lidmaatschap 
werden door voorzitter en tam-
bour-maître John Mayenburg in het 
spreekwoordelijke zonnetje gezet. 
Zij kregen met lovende woorden de 
KNFM versierselen opgespeld.

Ingeleid
Het eigenlijke programma van de 
taptoe werd ingeleid door ladyspea-
ker Sabina Hoogerdijk en geopend 
door Drumfanfare Beatrix uit Don-
gen met de show ‘TV-tunes 4ever 
(With An Orange Twist)’. Ondanks 
de relatief kleine groep werd een 
leuke show neergezet. De slagwerk 
‘Battle’ uit de film ‘Drumline’ werd 
hier door de trompetsectie neerge-
zet. Leuk gevonden en goed uitge-
voerd. De majorettes hadden zo hun 
‘eigen show’. Soms wat geïsoleerd 
van het korps, maar zeker de moei-
te waard. Drum- en Showband Di-
ce Musica ‘83 uit Ter Aar voerde zijn 
‘Toppers Show 2014’ op. De num-
mers werden door het publiek direct 
herkend en allemaal uit volle borst 
meegezongen.
De Damiate Band uit Haarlem 

bracht een heel andere stijl muziek 
met 4 majorettes en 1 Guardlid. Een 
hele lekkere sound met de drie bas-
sen en het overige zware werk.
En natuurlijk gastheer VIOS met zijn 
CSI-show met als ‘The Lost Girl’ een 
prachtige en expressievolle ballet-
dans van Romy Sluijs. Het was dui-
delijk te zien dat deze show nu een 
jaar ‘onderweg’ is. Een hele goede 
uitvoering waar de band met trots 
op kan terugkijken. De majorette-
teams van VIOS en het duo Sanne 
van der Kroef/Melissa Blom hebben 
goede shows neergezet. Bij het duo 
wel wat ‘drops’ van de baton, maar 
ja een taptoeterrein is natuurlijk iets 
anders dan de gladde vloer van een 
sporthal. De ‘kleintjes’ van team B 
stalen de show en de harten van 
het publiek met hun ‘Verschrikkelij-
ke Ikke’ show. O zo schattig! En de 
uitsmijter van deze taptoe was na-
tuurlijk Exempel uit Empel. Dit korps 
gooide vorig jaar tijdens het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade zeer 
hoge ogen. Dit succes en deze er-
varing hebben ze meegenomen in 
hun nieuwe show ‘Love is all’. Een 
erg goede show met veel beweging 
en muzikaal zeer sterk.

Finale
Tegen de klok van vier was er de 
grote finale met alle korpsen op het 
taptoeterrein. Vanaf het balkon van 
het appartementencomplex speelde 
Max van Vliet het signaal ‘Taptoe In-
fanterie’ en werd de taptoe afgeslo-
ten met het gezamenlijk gespeelde 
koraal en Wilhelmus.
VIOS heeft maar weer eens laten 
zien dat met vele handen die licht 
werken maken en beperkte mid-
delen het elk jaar weer mogelijk is 
Mijdrecht met een evenement van 
formaat te verrijken. Een evenement 
dat overigens niet mogelijk zou zijn 
zonder de steun van donateurs en 
de bijdrage van gemeente De Ron-
de Venen.

Kamp Twistvliedschool naar 
IJmuiden onvergetelijk!
Mijdrecht - Afgelopen week is 
groep 8 van de Twistvliedschool op 
kamp geweest naar IJmuiden. De 
reis er naar toe ging voor een deel 
op de fiets. De bagage werd  ver-
voerd door de Firma Snel uit Mont-
foort. Het eerste stuk van de reis 
ging per fiets tot Amsterdam Am-
stelstation, daar werden de fietsen 
in de vrachtauto van de firma Snel 
geladen. 

Chauffeur Willem reed met de boor-
devolle container naar Santpoort 
Noord en de kinderen namen de 
trein. Eerst naar Amsterdam CS, en 
toen door naar Santpoort. De ande-
re passagiers in hun wagon zoch-
ten snel een andere zitplaats: mis-
schien waren de kinderen een tik-
keltje luidruchtig? Voor het laatste 
stukje  naar IJmuiden kregen ze de 
fietsen weer terug. In IJmuiden heb-

ben ze vier geweldige dagen ge-
had, met bosspelletjes, een nacht-
spel, spelen in de duinen, zwemmen 
in de zee, kampvuren en een gewel-
dige bonte avond. Het waren da-
gen met weinig slaap natuurlijk, lek-
ker eten en nog veel meer. De reis 
terug naar Mijdrecht deden ze met 
auto’s en de vrachtauto. Dankzij al-
le  hulp heeft groep 8 een onverge-
telijk kamp gehad! 

Rommelmarkt in Waverveen
Waverveen - Aanstaande zaterdag 
28 juni is er bij de Hervormde Kerk 
in Waverveen van 10.00 tot 15.00  
weer een rommelmarkt.
Deze rommelmarkt word voor de 
veertiende keer gehouden. Naast 
de gebruikelijke allerhande spul-
letjes zijn er weer creatieve dingen 

te koop, o.a. zelfgemaakte kaarten. 
Ook zijn er weer groentes, fruit en 
planten te koop. Voor de kinderen 
zijn er spelletjes. 
Of kom genieten van een kopje kof-
fie, thee of limonade met een ge-
bakje of plakje cake. Ook kunt u de 
kerk vanaf 11.30 uur bezichtigen. 

Politiefiets gestolen
Mijdrecht - In de nacht van za-
terdag op zondag zijn er twee jon-
gens aangehouden door het stelen 
van een politiefiets. Een Mijdrechtse 
wijkagent was bezig met een klein 
incident op het Ajoc festival en had 
zijn dienstfiets  tegen een hek gezet. 

Terwijl de agent bezig was de zaak-
af te handel zag hij uit zijn ooghoe-
ken dat een groepje jongeren er met 
zijn dienstfiets vandoor gingen. De 
agent waarschuwde snel zijn colle-
ga’s die direct op zoek gingen naar 
de jongens. Het duurde niet lang of 

Wat beslist de moeite waard is. De 
opbrengst is voor onderhoud van de 
kerk. Heeft u spullen voor de rom-
melmarkt, dan kunt u die komende 
vrijdagmiddag 27 juni van 14.00 tot 
17.00 op het plein bij de kerk bren-
gen.
Dus kom zaterdag eens kijken of er 
wat voor u bij is.  Voor  vragen kunt 
u bellen naar 261526 [Nel Treur] of 
264495 (Lenie Smit).

een agent zag de jongens met de 
fiets een steegje in rijden. De agent 
ging achter de jongens aan die een  
achtertuin in vluchtte. De jongen die 
de fiets in zijn handen had is aange-
houden voor fietsendiefstal, een an-
dere jongen is aangehouden omdat 
hij de aanhouding van de fietsen-
dief hinderden. Beide jongens zijn 
ingesloten. 

De overhandigingen van de cheques van de hoofdsponsors aan Paul Venhoeven, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie





Mijdrecht - Afgelopen week werd 
het TVM Bar Open gespeeld. Met 
meer dan 230 deelnemers en de 
nieuwe klassementen Senior Plus 
en Beginners werden er ruim 400 
wedstrijden gespeeld. Door de wed-
strijden in poules op te delen, heb-
ben deelnemers meerdere wedstrij-
den kunnen spelen en zo ook kun-
nen genieten van de gezellige acti-
viteiten die er rondom de baan wer-
den georganiseerd.
In het finaleweekend werden spe-
lers en vele toeschouwers getrak-
teerd op heerlijk zonnig weer. De 
wedstrijden waren spannend en 
sportief, maar werden ook op het 
scherpst van de snede gespeeld. 
Het aantal driesetters was dit jaar 
ongekend hoog. In de hoogste klas-
se van het heren enkelspel speelden 
Jeroen Wichers en Thomas Ykema 
de finale. Beide spelers kennen el-
kaar door en door, maar Jeroen was 
dit jaar oppermachtig en versloeg 
Thomas met 6-1 6-2.
TVM Bar Open kijkt terug op een 
zeer sportief en gezellig toernooi 

dat mede mogelijk gemaakt werd 
door de vele sponsoren uit de regio 
de Ronde Venen waaronder Koop 
Lenstra Makelaars, P&B Internatio-
nal, Peugeot Hans Lammers, Profile 
Tyrecenter Hogendoorn, Wintours, 
Kerngezond, Tennishal De Ronde 
Venen en hoofdsponsor TVM Bar 
Eten & Drinken.
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Prijsklaverjassen
Vinkeveen – Klaverjasclub Onder 
Ons organiseert dinsdag 1 juli weer 
een zomerprijs klaverjas avond, voor 
iedere klaverjas liefhebber. Ook re-
creanten en vakantiegangers zijn 
van harte welkom! 
Er word Amsterdams gespeeld, drie 
keer 16 gifjes. De aanvang is 20.00 
uur in Bar & Bistro ‘De Haven’ He-
renweg 276, 3645 DX in Vinkeveen. 

Parkeren kunt U aan de overkant 
over de brug. 
De uitslag van de vorige avond was: 
1. An van der Meer met 5189 pnt, 
2. Martien de Kuijer met 5031 pnt, 
3. Corrie Langeveld met 4828 pnt, 
4. Rieky Kooiman met 4931 pnt, 
5. Gerda Vaneman met 4902 pnt. 
De troostprijs ging naar Rigo Ouds-
hoorn met 3777 pnt.

Open Toss ochtenden
Mijdrecht - Vanaf vrijdag 4 juli or-
ganiseert de Senior Plus Commissie 
van TVM Mijdrecht elke week een 
open toss ochtend. Een formule, die 
in het verleden zeer succesvol is ge-
bleken, en op veel deelnemers kon 
rekenen. Ook dit jaar zijn naast de 
eigen leden, leden van andere ver-
enigingen meer dan welkom, zodat 

wij hopen vele sportieve dames en 
heren te kunnen begroeten. Deel-
name is gratis, en de eerste wed-
strijden vinden plaats vanaf 9.00 uur

Ook dit jaar gezelligheid weer voor-
op staan, bij deze mooie gelegen-
heid om de krachten met leden van 
andere verenigingen te meten.

TVM Bar Open wint op 
alle frontenExamens Judoschool Blaauw

Wilnis – Afgelopen week is in de 
dojo van Judoschool Blaauw de 
tweede en laatse judo-examen van 
dit seizoen afgenomen. Deze week 
hebben 94 leerlingen examen ge-
daan. Er werd begonnen met het 
uitvoeren van diverse valtechnieken 
zoals judorol, zijwaartse val, achter-
waartse val, gestutte val en achter-
waartse val over een bokje. Hier-
na lieten de judoka’s uitgebreid 
zien wat zij het afgelopen seizoen 
geleerd hadden aan beenworpen, 
schouder, armworpen, sutemi’s en 

overnames. Ook op de grond moest 
het nodige gedemonstreerd wor-
den zoals armklemmen, verwurgin-
gen, houdgrepen en bevrijdingen 
uit houdgrepen. De voorzitter van 
de examencommissie, bestaande 
uit David Siebeler, Martijn de Jong, 
Ronald Oussoren en Edwin Blaauw 
heeft een ieder persoonlijk toege-
sproken en de uitslagen bekend ge-
maakt. Deze examens waren tevens 
de afsluiting van het seizoen 2013-
2014. Het nieuwe seizoen begint 
weer op donderdag 28 augustus.

De volgende leden van Judoschool 
Blaauw konden tevreden huis-
waarts keren.
Gele slip, 6e Kyu: Adam el Bazg-
houti, Boris Langelaar, Colin van 
Lammeren, Dean Ultee, Didier Bos-
man, Dylan Oudshoorn, Evi Mille-
naar, Fleur Strijk, Iris Schuurman, 
Iris Swagemakers, Jasper Bloem, Ki-
ki Boos, Liza Cherepanova, Lucas 
Kolb, Nigel Enthoven, Noa Pinkster, 
Peer van Ham, Rutger Langelaar, 
Stijn Verkade, Sven de Jong, Tijn Zo-
mer, Vince van Genderen, Wout Nap

Hertha MD1 moeders tegen dochters
Vinkeveen - Het meidenteam MD1 
van Hertha uit Vinkeveen heeft het 
voetbalseizoen afgesloten met een 
gezellige moeder-dochter wedstrijd.  
Afgelopen vrijdag mochten de mei-
den van Hertha laten zien wat ze al-
lemaal geleerd hadden afgelopen 
seizoen. De wedstrijd begon om 
20.00 uur, nadat er even ingespeeld 
was en de opstelling was gemaakt 
door trainster Mireille. De meiden 
hadden hun opstelling samen ge-
maakt met de andere trainer Ben-
jamin, die hun team mocht verster-
ken. Het eerste doelpunt viel in de 
eerste helft. Na 20 minuten was de 
rust en werd er opnieuw gekeken 
naar de opstelling. Na de rust kwa-
men de meiden sterker terug. Waar 
de moeders in de 1e helft nog kan-
sen hadden, waren de meiden ster-
ker in de 2e helft en wonnen zij met 
3-0.

Bar Adelhof organiseert een 
uniek buiten biljarttoernooi
Mijdrecht - Het is nu nog ver van 
ons af, maar op zondag 24 augus-
tus 2014 organiseert Bar Adelhof in 
winkelcentrum Adelhof aan de Prin-
ses Margrietlaan een uniek buiten 
biljarttoernooi. Daar kunnen zowel 
beginners als gevorderde biljarters 
aan deelnemen. Liefhebbers kun-
nen nu al aangeven dat zij willen 
deelnemen door zich in te schrijven 
via het e-mailadres baradelhof@
ziggo.nl.

Er komen vijf biljarttafels buiten te 
staan die speciaal voor dit soort 
toernooien zijn gemaakt en water-
pas op de locatie worden afgesteld. 
Het zijn drie rechthoekige ‘stan-
daard’ biljarttafels en twee ronde 
‘oefentafels’. De laatste zijn op zich 
al bijzonder en zijn bedoeld om tus-
sen de wedstrijdpartijen door te die-
nen als vermaak. Daar kunnen ook 
liefhebbers die wel eens een keu 
in hun handen willen hebben, voor 
hun plezier een balletje stoten. Dan 

is er ook nog een biljarttafel bin-
nen in Bar Adelhof waar eveneens 
competitie en wedstrijden worden 
gespeeld. In totaal zijn er voor het 
toernooi dus vier wedstrijdtafels be-
schikbaar,” legt bareigenaar Henk 
de Vries uit. Hij doet de organisa-
tie niet in zijn eentje, maar krijgt er 
hulp bij van Cock Verver en Zweder 
van Dalen, beiden woonachtig in 
Mijdrecht en zelf ook enthousiaste 
biljarters. Cock zorgt met Henk o.a. 
voor de vergunningen, het materieel 
en de sponsors en Zweder voor het 
programmeren van een wedstrijd-
schema op de computer.
“Dit jaar starten we met ‘libre’ in het 
biljarten. Daarna gaan we kijken of 
we dat kunnen uitbreiden met bij-
voorbeeld ‘driebanden’ en dergelij-
ke. We gaan eerst afwachten hoe-
veel belangstelling er voor dit toer-
nooi is. Iedereen die een keer wil 
biljarten of dat al geregeld doet, kan 
zich inschrijven. Er zijn twee toer-
nooien op die zondag: een van 10.00 

tot 12.00 uur voor mensen die nog 
nooit gebiljart hebben, beginners 
en lage competitiespelers, en vanaf 
12 uur voor mensen die al volop bil-
jartcompetitie spelen en daardoor al 
wat verder zijn om punten te verga-
ren,” legt Cock Verver uit.

Gezellige happening
De plaats waar het buiten biljart-
toernooi wordt gehouden is mid-
den in winkelcentrum Adelhof voor 
de deur van Bar Adelhof. “Wij willen 
de komende tijd in alle kroegen in 
De Ronde Venen posters ophangen 
waarop het toernooi bekend wordt 
gemaakt. In de meeste wordt ook 
gebiljart, dus daar vinden we ook de 
potentiële deelnemers. De Ronde 
Venen telt zover ik weet al 21 teams 
van zes à zeven man die in cafés en 
kroegen competitie spelen. Als die 
allemaal meedoen heb je al aardig 
wat deelnemers. Het toernooi wordt 
mede gesponsord door de Winke-
liersvereniging Adelhof en De Bil-

Gele band, 5e Kyu: Alexandros 
Tsamitros, Anique Goudsmit, Dar-
win Roelofs, Fahd Farah, Indy Burg-
graaf, Ivo Lucas, Janey Jansen, Jip-
pe Steenbergen, Jolien Lucas, Laris-
sa van Asselen, Lucas Romijn, Mecx 
Burg, Michael van der Kleij, Mitchel 
van Asselen, Reinier Ruizendaal, 
Stijn de Groot, Thomas de Koster
Oranje slip, 5e Kyu: Aidan Kruij-
ver, Amber de Groot, Amy Dekkers, 
Dakota Witteveen, Erik Dekkers, Fe-
lix Ekkelkamp, Foss Lemmens, Jus-
tin Geerts, Kevin Schonhage, Le-
vi van Kreuningen, Marijn Klappe, 
Niels Koenders, Paul Schut, Sven 
Kas, Tijn Haarman
Oranje band, 4e Kyu: Ilyas Farah, 
Joey De Hondt, Joost de Rooi, Ma-
rieke Antonis, Mylene Kaandorp, 
Pablo Atanes, Roan van der Burch, 
Sietse Zeinstra, Stefan Baron, Tijs 
van der Veer
Groene slip, 4e Kyu: Bram Koen-
ders, Chris Coppens, Disney Harte, 
Iris Koster, Luca van Paassen, Ro-
sa van den Assem, Teije Goossens, 
Thijmen Hooijman, Timo Droog
Groene band, 3e Kyu: Luuk Haar-
man, Mike Burggraaf, Rob Burg-
graaf, Sander Ten Veldhuis, Thomas 
Tacken
Blauwe slip, 3e Kyu: Flip van Wal-
raven, Jesse Versteeg, Lina Kruijs-
wijk, Verena Ratterman
Blauwe band, 2e Kyu: Gido Sluijs, 
Jelle van Scheppingen, Mark van 
Kreuningen
Bruine slip, 2e Kyu: Alexander 
van Alphen, Patrick Roeleveld, Tom 
Westra
Bruine band, 1e Kyu: Andre van 
den Bosch, Frank Ratterman, Mar-
tijn Koenders, Stefan Rademaker, 
Wouter de Groot
Meer informatie over jeugdjudo, 
vanaf 4 jr., en seniorenjudo bij Judo-
school Blaauw is te vinden via www.
judoschoolblaauw.nl.

Op de foto staan de spelers en speelsters en trainer. Op de achtergrond van 
links naar rechts: Stefan Payralbe en Richard Geerts. Op de voorgrond van 
links naar rechts Michelle Geerts, Marc Tromp, Mireille van Helvoirt, Anja de 
Jong en trainer Jan Blom.

Spelers uit Mijdrecht 
derde op NK Badminton 
voor Regioteams
Mijdrecht - Op zaterdag 21 juni 
en zondag 22 juni werd in de Han-
zehal in Zutphen het Nederlands 
Kampioenschap Badminton voor 
Regioteams 2014 gehouden. Vijf 
Mijdrechtse badmintonspelers (Ri-
chard Geerts, Michelle Geerts, An-
ja de Jong, Stefan Payralbe en Marc 
Tromp) aangevuld met een speel-
ster uit Haarlem (Mireile van Hel-
voirt), uitkomend als team ‘Olympia 
Haarlem 2’, waren als team in janua-
ri 2014 al kampioen van de regio ge-
worden in de derde klasse en moes-
ten in Zutphen om de prestigieuze 
titel ‘Nederlands Kampioen Derde 
klasse’ strijden.

Het team was zaterdag 21 juni met 
trainer, ouders, familie en vrienden 
al vroeg afgereisd naar Zutphen. In 
de Hanzehal waren alle regiokam-
pioenen van alle klassen vertegen-
woordigd en werd vanaf 10.00 uur 
op maar liefst 22 badmintonbanen 

gestreden om de titels. Onder het 
toeziende oog, en op gezette tijden 
adviezen van, trainer Jan Blom wer-
den de wedstrijden gespeeld. Rond 
22.00 uur was duidelijk dat het team 
door was naar de halve finales op 
zondag. Deze halve startte rond 
11.00 uur en werd helaas na felle 
strijd verloren. Toen moest er rond 
14.00 uur gestreden gaan worden 
om de 3e/4e plaats. Deze wedstrijd 
werd gewonnen en hiermee was de 
3e plaats een feit.
Rond 18.00 uur startte de prijsuit-
reiking en werden alle prijswinnaars 
opgeroepen en werden de medail-
les en bekers uitgedeeld door Ger 
Tabeling, bestuurslid wedstrijdzaken 
van Badminton Nederland. Olympia 
Haarlem 2 werd hierbij opgeroepen 
en gefeliciteerd als 3e van Neder-
land in de derde klasse!
Het team is gepromoveerd en gaat 
komend seizoen competitie spelen 
in de tweede klasse.

jartmakers. Laatgenoemde zorgt 
bovendien voor alle benodigdheden 
als keus en ballen en zelfs voor de 
prijzen. Kortom, een hele comple-
te uitrusting. Dat is toch geweldig 
te noemen. Maar ook verschillen-
de winkels hier hebben al aange-
geven die dag mee te willen doen, 
zoals de pizzabakker, de Volendam-
mer Visdelicatessen Smit, Cafetaria 
Adelhof en misschien nog wel meer. 
Wij verwachten behoorlijk wat be-
langstelling en daar kan je als loca-
le winkelier natuurlijk ook van pro-
fiteren. Maar misschien gaan we 
ook nog wel partytenten opzetten 
en een springkussen voor de klein-
tjes regelen. Binnen de relatiesfeer 
en het netwerk wat we hebben op-
gebouwd kan er veel worden gere-
geld. Kortom, we willen er in augus-
tus een hele sportieve en gezellige 
happening van maken. De nadruk 
ligt op kleinschalig beginnen, omdat 
we nu nog niet weten op hoeveel 
belangstelling we kunnen rekenen 
en het is laagdrempelig omdat we 
elke biljartliefhebber de kans willen 
bieden een keer te spelen. Het moet 
leuk blijven,” vult Henk de Vries aan.
Het idee van het buiten biljarttoer-
nooi is afkomstig van Cock Verver. 
Die zag het vorig jaar tijdens een 
vakantie in Den Helder waar het op 
straat werd gehouden. Daar is het 
al een jaarlijkse traditie geworden. 
Hij ging eens op onderzoek uit en 
vroeg de plaatselijke organisatie om 
nadere inlichtingen en wat de kos-
ten van een dergelijk evenement 
waren. Ook of het voor Bar Adel-
hof in Mijdrecht mogelijk zou zijn 
iets dergelijke te organiseren. Aldus 
kwam hij in contact met onder meer 
de leverancier van de buitenbiljart-
tafels. Van het een kwam het ander 
en een dergelijk buiten biljarttoer-
nooi blijkt overal te kunnen, dus ook 
in Mijdrecht. Bar Adelhof zag er wel 
wat in en inmiddels is er een organi-
satie opgezet om het nu hier in win-
kelcentrum Adelhof te houden. Iets 
unieks voor De Ronde Venen. Niet 
alleen om te biljarten, maar ook om 
naar te kijken en de sfeer te proe-
ven. Voor de inschrijfkosten hoeven 
deelnemers het niet te laten. Ge-
sproken wordt over 5 euro p.p.
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Sportieve en gezellige 
Clubkampioenschappen De Veenlopers

De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag werden de jaarlijkse Clubkam-
pioenschappen van Altetiekvereni-
ging De Veenlopers verlopen. Een 10 

km-wedstrijd bepaalt wie zich een 
jaar lang clubkampioen mag noemen, 
maar er zijn ook diverse andere ereti-
tels te verdelen. Ook hadden de leden 

de mogelijkheid om een 5 km te lopen 
en was er een kinderloop. Het spor-
tieve gedeelte werd gevolgd door een 
gezellige barbecue.

Aikidostage van Léo Tamaki bij 
Aishinkai Mijdrecht goed bezocht

De Ronde Venen - Vorige week 
was de Franse Aikidoleraar Léo Ta-
maki te gast bij Aishinkai Aikido in 
Mijdrecht om een training te ver-
zorgen. Léo Tamaki was in Neder-

land om een serie Aikidolessen te 
geven in Amsterdam, Rotterdam en 
in Mijdrecht. De leraar van Aishin-
kai, Dennis Vorster, volgt zelf sinds 
enkele jaren met regelmaat de Ai-

Onderlinge 
turnwedstrijden Atalante
Vinkeveen - Op zaterdag 21 juni 
jl. vonden de jaarlijkse onderlinge 
wedstrijden van GV Atalante plaats 
in de Boei te Vinkeveen. Met het 
zweet in de handen startten de jon-
gens en meisjes van 5 t/m 8 jaar al 
vroeg in de ochtend. Voor sommigen 
was dit hun eerste wedstrijd, dus 
dat was best spannend. Uiteraard 
deden alle kinderen zo goed moge-
lijk hun best om hoge ogen te gooi-
en bij de juryleden. Terwijl de kin-
deren zich te goed deden aan een 
pakje drinken en een lekkere ap-
pel of banaan, werden alle punten 
bij elkaar opgeteld om tot de vol-
gende medaillewinnaars te komen. 
In de categorie 5 t/m 6 jaar: Maddie 
van der Wilt (1-ste), Sarah Scherp-
huis (2-de) en Julie Versteeg (3-de). 
In de categorie 6 t/m 8 jaar, groep A: 
Yara Werkendam (1-ste), Donna de 
Vink (2-de) en Jordan Hessing (3-
de). Tot slot in de categorie 6 t/m 8 
jaar, groep B: Pim Enthoven (1-ste), 
Indy Visser (2-de) en Zoë Bakker (3-
de). Daarna waren de meisjes van 
8 t/m 11 jaar aan de beurt. Vol fa-
natisme en in opperste concentra-
tie voerden ze zorgvuldig hun, door 
juf Märy ingestudeerde, oefeningen 
uit. Het niveau was hoog, dus was 
het spannend welke meiden met de 
medailles naar huis zouden gaan. 
De volgende meiden mochten zich 
uiteindelijk rijk rekenen. In de cate-
gorie 8 en 9 jaar: Tessa Kloprogge 

(1-ste), Emily Alden (2-de) en Fem-
ke van Dormalen (3-de). En tot slot 
in de categorie 9 t/m 11 jaar: Mirte 
van der Moolen (1-ste), Danique de 
Hartog (2-de) en Fenna Wielink (3-
de). Onze uitdrukkelijke dank gaat 
uit naar Makelaardij Witte, Solitee 
en AH Vinkeveen voor hun sponso-
ring, waardoor dit evenement mede 
mogelijk is gemaakt! Een prachtig 
seizoen werd hiermee gezellig af-
gesloten!

HSV Dames 1 dankt sponsor Blommesteijn!
De Hoef - Afgelopen maand mei 
zijn de meiden van dames 1 blij ge-
maakt met hun nieuwe tenue, ge-
sponsord door loon & verhuurbe-
drijf Blommesteijn uit Zevenhoven. 
De eerste wedstrijd in de shirts van 
Blommesteijn werd er meteen een-
tje om nooit te vergeten! Zonnetje, 
tribune vol en natuurlijk de steun 
van Anita Blommesteijn werd het 
dikke winst voor de dames van HSV 
69.
In het nieuwe handbalseizoen ho-
pen we ook zeker nog meer van de-
ze mooie overwinningen te behalen! 
Blommesteijn bedankt!

Golftoernooi Wilnis Open
Wilnis - Afgelopen zaterdag werd 
voor de 1e maal het Wilnis Open ge-
speeld. Dit is een nieuw golf toer-
nooi voor gevorderde golfers boven 
de 21 jaar. In samenwerking met 
Golfclub Veldzijde organiseert Golf-
park Wilnis BV dit toernooi op haar 
prachtige nieuwe 18 holes baan. 
Een flink veld spelers uit de hele re-
gio hadden dan ook ingeschreven 
voor dit toernooi. Er werd gespeeld 
in 2 handicap klassen: Bruto Stro-
keplay voor spelers met een handi-
cap tot 10.0 en een Stableford wed-
strijd voor spelers met een handicap 
van 10.1 tot 25.0. Het was geweldig 
golf weer en de baan was door de 
greenkeepers goed geprepareerd. 
De deelnemers waren zonder uit-
zondering zeer enthousiast over het 
toernooi en de fantastische baan in 
het groene hart van de regio. De in 
de afgelopen jaren gerenoveerde 
en uitgebreide 18 holes baan aan 
de Bovendijk bewees haar kwali-
teiten en leek eenvoudiger dan het 
werkelijk is. De meeste spelers had-
den nog flinke moeite om hele goe-
de scores neer te zetten. Dat maakte 
de sfeer er gelukkig niet minder om 

en na afloop van de wedstrijd was 
het nog lang nagenieten op het gro-
te terras bij het clubhuis. De strijd in 
de laagste klasse (Strokeplay) was 
spannend. De nummers 1 t/m 3 la-
gen uiteindelijk maar 1 slag van el-
kaar, wat bewijst dat er stevige strijd 
aan voorafgegaan is. Berend ’t Hoen 
en Mark Weitjens moesten op hole 
18 nog de scores delen, maar Be-
rend wist door een paar sublieme 
slagen Mark af te troeven en werd 
terecht de 1e winnaar van het Wilnis 
Open. De 2e plaats was voor Eef van 
den Brink en Mark Weitjens werd 
derde. De Stableford wedstrijd was 
minstens zo spannend. Bij de dames 
wist uiteindelijk Floos Coers met 37 
punten zich winnaar te noemen, ge-
volgd door Diana van der Wens met 
33 punten. De strijd bij de Heren 
werd uiteindelijk gewonnen door 
Cobus Kneefel met 36 punten, ge-
volgd door Micha Verhagen en Den 
van Dijk, elk met 34 punten. Het was 
een prachtig begin van een nieuw 
toernooi, dat naar het zich laat aan-
zien volgend jaar zeker een vervolg 
zal krijgen. Met dank aan de hoofd-
sponsor Wouter Kool.

Heren TV DRV Kampioen
Mijdrecht - Het 1e herenteam 35+ 
van de zaterdag van tennisvereni-
ging De Ronde Vener, gesponsord 
door Van Der Wilt Verwarming en 
Airconditioning is ongeslagen kam-
pioen geworden. Het team dat voor 
het tweede seizoen bij elkaar is, be-
staat uit: Sander van der Wilt, Mi-
chel Haspels, Roeland van der Wilt, 
Peter Vedder en captain Jan Röling. 
Onder leiding van onze bezielende 

captain Jan Röling werd elke week 
weer de strategie uitgedacht op 
welke wijze we aantraden tegen on-
ze tegenstanders. Het heeft dan ook 
geresulteerd in een kampioenschap 
in de 2e klasse 35+. Na de wedstrij-
den was het een gezellig samen zijn 
onder het genot van een competi-
tieschotel en een biertje dat vooraf 
door onze captain met veel zorg op 
merk en kwaliteit was geselecteerd.

Mart en Sterre 2de op
NK Acrogym
Mijdrecht - Hadden de GVM-ers 
Pibbe en Isa 2 weken geleden hun 
NK Acrrogym op Pupil-niveau, zo 
hadden Mart en Sterre dat afgelo-
pen weekend op C-niveau. Voor dit 
NK had de KNGU (Koninklijke Ne-
derlandse Gymnastiek Unie) geheel 
AHOY afgehuurd om alle turndisci-
plines tegelijkertijd hun Nederlands 
Kampioenschap te laten afwerken. 
In de verschillende zalen was te ge-
nieten van Jazzdans, Ritmisch gym-
nastiek, Turnen, Trampoline sprin-
gen en Free running, maar natuur-
lijk was er ook een hele zaal waar 
de turnfans zelf konden sporten 
“het Beweegplein”. Speciaal voor 
deze editie was het beweegplein 
voor een deel ingericht voor het Be-
weegdiploma. Een diploma wat door 
kinderen van 3-6 jaar gehaald kan 
worden, waarmee hun motorische 
ontwikkeling goed wordt gestimu-
leerd. Dit beweegdiploma kan ook 
bij GVM’79 gehaald worden. In hal 5 
was het de beurt aan Mart en Ster-
re om hun kunsten te laten zien. De 
Tempo-oefening starte met een ho-
ge en zeer net uitgevoerde streksal-
to van Mart af. Ook individueel be-
gon de oefening erg sterk. Het vlieg-
tuigje en de hele draai waren ook 
erg netjes. Aan het eind van de oe-
fening kwam het tweetal wat in de 
problemen, waardoor de vloer voor-
tijdig verlaten moest worden. Geluk-
kig niks ernstigs en kon de balans 

oefening gewoon gestart worden. 
Ze waren er beiden op gebrand om 
deze oefening tot een goed einde te 
brengen en in iedergeval een sco-
re boven de 25pnt neer te zetten. En 
dat is gelukt en hoe, alle elementen 
waren super strak en lang genoeg. 
Salto voorover tot kniel zat zo ste-
vig als een huis en de mooie chore-
ografie maakte het helemaal af. De 
jury gaf een welverdiende 25,150pnt 
en het mixpaar kon trots op zichzelf 
zijn want met deze punten werkten 
zij zich op naar de 2e plek. Bij de 
prijsuitreiking kregen zij dan ook de 
zilveren medaille in ontvangst ne-
men.

Jeroen van Rijn en Hans Levy 
kampioenen van de Merel/Heerenlux
De Ronde Venen - Jeroen van 
Rijn is de nieuwe biljartkampioen 
van biljartclub de Merel/Heeren-
lux, uit Vinkeveen van het seizoen 
2012/2013. Jeroen het hele seizoen 
al goed in vorm, moest toezien dat 
op het eind van de competitie Piet 
Best steeds dichterbij kwam, maar 
Jeroen, met nog twee wedstrijden 
te gaan, die hij moest winnen om 
kampioen te worden, toch heel dui-
delijk liet blijken wie er dit jaar de 
beste was door ze allebei ruim te 
winnen, en dus de felbegeerde titel 
in de wacht sleepte, nummer twee 
werd dus Piet Best en nummer 3 
werd Evert Oudhof, de hoogste se-
rie was voor Piet Best met 18 caram-
boles en de kortste partij was voor 
Wim Roest in 12 beurten. Tijdens 
het seizoenslotfeest was er tevens 
de prijsuitreiking in Café de Merel 
door de voorzitter Walter van Kou-
wen van het seizoen 2013/2014 en 
werd Hans Levy als sterkste biljar-
ter gehuldigd en mag hij zich een 
jaar lang kampioen noemen van bil-

jartclub de Merel. Tweede werd hier 
Toon van Dijk met 7 punten achter-
stand op Hans, nummer 3 is Gijs 
Rijneveld geworden,een paar we-
ken op kop gestaan , maar kon de 
druk op het laatst niet meer aan en 
werd derde.

Kortste
De kortste partij speelde Dorus van 
der Meer in 13 beurten. De hoogste 
serie van het seizoen ging ook naar 
Dorus van der Meer met een prima 
serie van 113 ! De prijzen werden 
uitgereikt door de voorzitter van bil-
jartclub de Merel, die iedereen be-
dankte voor het gezellige en spor-
tieve verloop van de competitie.
Tevens werden de sponsors, Hee-
renlux verven, restaurant de Veen-
steker, jachtwerf van Vliet, elektro-
technisch bedrijf vanVliet, en Wim 
Roest Elektronische Beveiliging be-
dankt door de voorzitter. Bloemen 
waren er voor het bestuur. Het feest 
duurde nog tot in de kleine uurtjes 
en was uitstekend verzorgt door het 

Het was - wie anders dan - Michael 
Woerden die zich wederom een jaar 
lang clubkampioen van De Veenlopers 
mag noemen. Hij behaalde met de-
ze overwinning voor de 14e keer de-
ze eretitel; voor de eerste keer was dat 
in 1998.

De uitslagen:
10 km dames
1. Claudia Reuvekamp 49.48
2. Ingrid van Breukelen 56.54
3. Annette van Doorn 57.42
10 km heren senioren
1. Sonny Liesveld 44.29
10 km heren masters 1
1. Michael Woerden 35.55
2. Gerard van Schaik 40.31
3. Frans Woerden 40.44
10 km heren masters 2
1. Ivo Bruns 41.00
2. Martien Lek 42.23
3. Remy Nijhoff 46.54
10 km heren masters 3
1. Henny Kooyman 44.09
2. Jos Bunschoten 46.26
3. Leo van Diemen 47.43
5 km Heren
1. Martijn Schohaus 19.34
5 km dames
1. Rianne de Bruijn 29.59
1 km
1. Felix Reuvekamp 5.40

team van Cafè de Merel. Al met al 
weer een geslaagd seizoen van bil-
jartclub de Merel. Biljartclub de Me-
rel kan nog enkele leden gebruiken 

voor de onderlinge competitie, de 
club avond is op dinsdag aanvang 
20.00 uur in ons clubhuis Cafe Bil-
jart de Merel ‘Arkenpark Mur’ 43 te 
Vinkeveen,komt de dinsdagavond u 
niet uit dan kunt u zich ook opgeven 
voor de donderdagavond bij biljart-
club D.I.O. Dit alles in Cafè de Me-
rel zie bovenstaand adres. Tel. 0297-
263562 of 0297-264159.

kidostages van Léo en daarom was 
dit een uniek moment voor hem om 
deze interessante en getalenteerde 
Franse gastleraar te mogen ontvan-
gen in zijn dojo.

Er stonden 20 enthousiaste Aiki-
doka’s van diverse leeftijden en ni-
veaus op de mat. Léo heeft diverse 
Aikidoprincipes en technieken be-
handeld en veel aandacht besteed 
efficiënt bewegen en doelgericht re-
ageren op de aanval. Na een inten-
sieve training van ruim 2 uur was ie-
dereen moe en zeer voldaan. Al met 
al een zeer geslaagd evenement en 
zeker voor herhaling vatbaar! Aikido 
is een moderne Japanse krijgskunst 
waarin men leert om op soepele en 
ontspannen wijze te reageren op de 
energie en kracht van de aanvaller. 
De technieken bestaan uit een va-
riëteit aan worpen en klemmen en 
worden met 1 of met meer aanval-
lers tegelijk beoefend.
Er wordt ook getraind met zwaard 
(bokken) stok (jo) en dolk (tanto) 
en er wordt veel aandacht besteed 
aan rol- en valoefeningen. Aikido 
stelt de beoefenaar in staat om de 
eigen fysieke en mentale houding 
te verbeteren, ieder op zijn of haar 
eigen niveau. Regelmatige training 
draagt eraan bij dat men zich fit, vi-
taal en weerbaar voelt, zowel fysiek 
als mentaal.
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Uithoorn - Vorige week zaterdag 
was het dan eingelijk zover! Het 
langverwachte optreden van het 
Boogie Wonder Chorus onder leiding 
van Ferdinand Beuse. Het optreden 
was geintergreerd in een heerlijke 
onvervalste Discoparty bij Dans en 
Partycentrum Colijn! Wat een feest! 
350 gasten waarvan een groot deel 
zijn of haar kleding had aangepast aan 
het thema, twee keer een superleuk 
optreden van het Boogie Wonder Chorus 
samen met de live Boogie Wonder Band!

De gasten werden ontvangen met een 
welkomstcocktail zodat de sfeer er gelijk 
al lekker in zat. DJ Axel, the funky, freaky, 
foxy Disc Jockey voorzag het publiek van 
lekkere discoklappers en - meezingers! 
Het Boogie Wonder Chorus zong natuurlijk 
de discoklassiekers maar ook hits van nu: 
Disco Inferno, Funkytown, I will survive, 
een medley van Boney M, Happy, 
Get Lucky, Lady Marmelade en Blame it 
on the Boogie. Fantastisch begeleid door 

de Boogie Wonderband o.l.v. Kees van 
Zantwijk. Kees heeft ook de begeleiding 
van het koor op de piano in de afgelopen 
12 weken voor zijn rekening genomen en 
ook dat was al een feestje op zich! 
Al met al een zeer succesvolle avond en 
er gingen diverse geluiden op voor meer 
van dit soort feestavonden. Axel en Heleen 
Colijn zijn dan ook voornemens in het 
najaar van dit jaar wederom een Disco 
Classics Party te organiseren!

Kijk voor de foto’s op www.dansenpartycentrumcolijn.nl
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